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1 INLEDNING 

1.1 Allmän bakgrund 

Europeiska unionens upphandlingsdirektiv grundar sig på bestämmelserna i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).1 De bestämmelser i EUF-fördraget 

som är av särskild betydelse för upphandlingsdirektiven är de om fri rörlighet för varor, 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de allmänna principer som följer 

därav, bland annat principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, 

proportionalitet och ömsesidigt erkännande.2 Syftet med upphandlingsdirektiven är att 

undanröja hinder mot den fria rörligheten och skydda de, inom medlemsstaterna etablerade, 

ekonomiska aktörernas intressen.3 Leverantörer av varor, tjänster och byggentreprenader i 

samtliga medlemsstater ska således kunna konkurrera på lika villkor om offentliga kontrakt. 

Öppna förfaranden där alla aktörer på marknaden behandlas lika förväntas leda till god 

konkurrens och ökad tillväxt.4 Därför innehåller upphandlingsdirektiven detaljerade 

bestämmelser om hur ett upphandlingsförfarande ska genomföras. Föremålet för 

upphandlingen ska vara klart definierat för att leverantörerna ska kunna lämna så 

konkurrenskraftiga anbud som möjligt.5 Det finns annars en risk för att potentiella 

leverantörer diskrimineras om föremålet för den ursprungliga upphandlingen ändras till att 

omfatta varor, tjänster eller byggentreprenader som inte uttryckligen fanns med vid 

annonseringen av upphandlingen utöver det upphandlande kontraktet.6 

                                                           
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid 
offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (direktivet), Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena 
vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) och Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfaranden vid tilldelning av viss kontakt för 
byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och 
säkerhetsområdets och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (försvars- och 
säkerhetsdirektivet). 
2 Se skäl 2 i direktiv 2004/18/EG och skäl 9 i direktiv 2004/17/EG. 
3 Se exempelvis dom University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 16 och 17, dom 
kommissionen/Frankrike, C-237/99, EU:C:2001:70, punkterna 41 och 42 och dom Universale-Bau m.fl., C-
470/99, EU:C:2002:746, punkt 91. 
4  Se Europa 2020-strategin, som framgår av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 med titeln 
Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla, som är ett av de marknadsbaserade instrument 
som ska användas för att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla, samtidigt som den säkerställer att offentliga 
medel utnyttjas så effektivt som möjligt. 
5 Se dom Beentjes, C-31/87, EU:C:1988:422, punkt 21. 
6 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 36.  
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Varje beslut som fattas av en upphandlande myndighet7 om anskaffningar är ett beslut om 

offentlig upphandling och ska följa förfarandena i direktivet.8 Därför kan inte en 

upphandlande myndighet ändra i ett redan upphandlat kontrakt utan att undersöka om ett 

nytt upphandlingsförfarande krävs.9 Om en upphandlande myndighet ändrar villkoren i ett 

redan upphandlat offentligt kontrakt utan att göra en ny upphandling kan det innebära en 

väsentlig ändring av kontraktet och därmed utgöra en otillåten direktupphandling. Det finns 

emellertid ett antal undantagsbestämmelser i direktivet som anger när direktupphandling är 

tillåten.10 

1.2 Ämne och syfte 

Examensarbetet kommer att behandla ämnet ändrings- och tilläggsarbeten (ÄTA-arbeten) 

i offentliga byggentreprenadkontrakt. Syftet är att fastställa den rättsliga status som ÄTA-

arbeten har inom rättsområdet för offentlig upphandling. Fastställandet kommer att innebära 

en gränsdragning där följande frågeställningar aktualiseras: 

- Kan ÄTA-arbeten anses omfattas av det upphandlade byggentreprenadkontraktet på 

grund av att den reglering av ÄTA-arbeten som finns i standardavtalen för 

byggentreprenader? 

- Om ÄTA-arbeten inte kan anses omfattas av den ursprungliga upphandlingen och det 

ursprungliga byggentreprenadkontraktet, behöver de i så fall motiveras med stöd av 

undantagsreglerna om förhandlat förfarande utan förgående annonsering 

(direktupphandling) för kompletterande byggentreprenader enligt lagen (2007:1091) 

om offentlig upphandling (LOU) och direktivet? 

- Kan ÄTA-arbeten anses utgöra en väsentlig ändringar av offentligt upphandlade 

byggentreprenadkontrakt och därmed utgöra en otillåten direktupphandling? I så fall, 

var går gränsen mellan tillåtna ändringar och väsentliga ändringar av ett offentligt 

upphandlat byggentreprenadkontrakt? 

                                                           
7 Eftersom upphandlingsdirektiven, med motsvarande lagar, väsentligen överensstämmer kring 
bestämmelserna om kompletterande byggentreprenader, kommer examensarbetet inte att behandla 
upphandlingar på området för försörjningssektorerna eller försvars- och säkerhetsområdet mer än för 
bakgrundredogörelse och i jämförande syfte, se avsnitt 1.4 om avgränsningar. 
8 Se dom Stads Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 28. 
9 Se Arrowsmith 1996, s. 577 f. 
10 Se a.a., s. 580. 
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Den 17 april 2014 trädde det nya direktivet (nya direktivet) i kraft.11 Sista datum för 

genomförande av det nya direktivet i svensk lag är den 18 april 2016.12 Då genomförandet 

ligger nära i tiden kommer examensarbetet även innehålla en jämförelse med relevanta 

bestämmelser i det nya direktivet. De lagförslag som finns för genomförandet av de nya 

direktiven kommer att behandlas i syfte att klargöra om de nya direktiven innebär en ändring 

av gällande rätt. 

Byggentreprenadkontrakt är inte specifikt reglerade i svensk lag.13 Det har istället genom 

branschpraxis och kommittéförhandlingar vuxit fram standardiserade kontrakt för olika 

delar av byggentreprenadkontrakten.14 De vanligast använda standardavtalen vid 

upphandling av byggentreprenader är Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- 

och installationsentreprenader (AB 04) och Allmänna bestämmelser för totalentreprenader 

avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT 06).15 Skillnaden mellan 

de två avtalen är att AB 04 reglerar utförande av entreprenad (utförandeentreprenad) medan 

ABT 06 reglerar både projektering och utförande (totalentreprenad). De två standardavtalen 

är i många avseenden likalydande, bland annat avseende bestämmelserna om ÄTA-arbeten. 

1.3 Metod 

Inom rättsvetenskapen finns flera arbetsmetoder. Den metod som kommer att användas för 

att besvara arbetets fråga är den rättsdogmatiska metoden som anses vara den förhärskande 

rättsvetenskapliga tolkningsmetoden.16 Den kallas även för den juridiska metoden.17 Det är 

inte klarlagt vad den rättsdogmatiska metoden faktiskt innebär men den generella 

uppfattningen är att metoden fastställer gällande rätt med hjälp av rättskälleläran.18 

Rättskälleläran är en hierarkisk uppställning av de allmänt accepterade rättskällorna och 

deras inbördes ordning.19 Rättskällorna utgör basen för vår rättsordning och de rättsliga 

beslut som fattas.20 Den generella ordningen för källorna består av skriven rätt (lagar), 

                                                           
11 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
om upphävande av direktiv 2004/18/EG. 
12 Se artikel 90, direktiv 2014/24/EU. 
13 Se Samuelsson, s. 13. 
14 Se avsnitt 2.1. 
15 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 

och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
16 Se Peterson, Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen. 
17 Se van der Sluijs & Zamboni, Från ”att tänka som en jurist” till ”att vara en jurist”: några förslag till 
reformering av juristprogrammet vid Stockholms universitet. 
18 Se Warling-Nerep, Vad är rätt?, s. 15 f. Se även Kleineman, s. 26. 
19 Se Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? – del II. 
20 Se Frändberg, s. 56. 
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förarbeten, rättspraxis och juridiskt vetenskaplig doktrin.21 Rättsdogmatisk metod innebär 

således att fastställa gällande rätt så som den är ”lege lata” och omfattar inte hur rätten bör 

vara ”lege ferenda”, något som anses falla inom den politiska vetenskapens område.22 

Tillämpning av arbetssätt utanför metoden, användning av andra källor och andra metoder, 

hamnar därför utanför rättsvetenskapens område.  

Trots den allmänna uppfattningen om källornas olika värde går det inte att sluta sig till att 

källorna alltid har samma betydelse för samtliga rättsområden.23 Rättsfall med 

prejudicerande verkan har exempelvis tillkommit senare än lag och bör därför få större 

betydelse om rättsfallet går emot lagen.  

Den svenska rättskälleläran stämmer inte helt överens med den rättskällelära som finns 

inom unionsrätten. I svensk rätt har förarbeten till lagen en framträdande roll.24 Inom 

unionsrätten saknas det ofta förarbeten och de som finns ges sällan någon avgörande 

betydelse.25 Unionsrätten är indelad i primärrätt, som utgörs av EUF-fördraget, och 

sekundärrätt, som utgörs av de direktiv som publiceras av kommissionen.26 När Europeiska 

unionens domstol (EU-domstolen) tillämpar rättskällorna utgår den från de huvudprinciper 

som går att återfinna inom primärrätten, EUF-fördragets grundläggande principer om 

likabehandling, icke-diskriminering och insyn, och dess undantag. På området för offentliga 

upphandling fäster domstolen särskild vikt vid de allmänna rättsprinciperna som är ett 

utflöde av huvudprinciperna.27 Ordningen för rättskällorna inom unionsrätten blir därför: 

skriven rätt (fördrag och direktiv), allmänna rättsprinciper, praxis från EU-domstolen och 

doktrin.28 Trots det finns det anledning att i vissa fall låta källorna få en annan inbördes 

ordning och även ta in andra källor. Det kan handla om att det specifika området ändå har 

källor som uppfyller en viss nivå av kvalitet. På området för offentlig upphandling kan 

exempelvis Konkurrensverkets beslut ha dignitet som rättskälla eftersom det utövar tillsyn 

över upphandlingslagstiftningen.29 I praktiken har arbetet med den juridiska metoden i 

                                                           
21 Se Bernitz m.fl, s. 29. 
22 Se Peterson, Uppsalaskolan och politiseringen av rättsvetenskapen. 
23 Se Kleineman, s. 22. 
24 Se Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?. 
25 Se Bernitz m.fl, s. 30 och 69. 
26 Se Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt – var står vi idag?. 
27 Se Bernitz, a.a. För mer information om de allmänna rättsprinciperna, se Sundstrand, Primärrättens reglering, 
s. 40 ff. 
28 Se Bernitz m.fl, s. 64. 
29 Jmf. Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 25. 
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svensk rätt även utgått från en sammanvägning av rättskällorna. Vid tillämpning görs efter 

sammanvägningen en helhetsbedömning utan hänsyn till rättskällornas hierarki.30  

För det fallet att rättskällorna hamnar i konflikt med varandra finns ett antal 

tolkningsprinciper. Det är gamla principer som sedan länge växt fram i västerländsk 

rättskultur. De fastställdes av den tyske rättsvetenskapsmannen Savigny i mitten av 1800-

talet.31 En tolkningsprincip som är av särskild relevans för tolkningen av rättskällorna inom 

unionsrätten är den subjektiva teleologiska tolkningsprincipen. Den innebär att en rättsregel 

tolkas i ljuset av det ändamål som lagstiftaren hade med regeln.32 Det stämmer bra överens 

med att bestämmelserna i direktivet ska tolkas i ljuset av de allmänna rättsprinciperna för 

att garantera syftet med primärrätten; att undanröja hinder för den fria rörligheten för 

tjänster och varor och skydda de i medlemsstaterna etablerade ekonomiska aktörernas 

intressen. 

I den fortsatta framställningen kommer den rättsdogmatiska metoden att tillämpas för att 

fastställa gällande rätt. Tolkningsprinciperna kommer användas som verktyg för att tolka 

de rättskällorna som ingår i rättskälleläran inom unionsrätten. Efter en avvägning av 

rättskällornas värde kommer en helhetsbedömning av samtliga källor att göras för att 

besvara rättsfrågan. 

De begrepp för området för offentliga upphandling som förkommer i examensarbetet följer 

definitionerna i 2 kap. LOU. 

1.4 Avgränsningar 

Med hänsyn till att entreprenadrätten tidigare avhandlats samt det begränsade utrymmet 

med examensarbete så kommer inte det rättsområdet att behandlas. Entreprenadrätten låter 

sig inte heller lätteligen undersökas på grund av på grund av att större delen avgöranden 

sker i skiljemannadomstolar som sällan publiceras offentligt.33 

En otillåten ändring av väsentliga villkor i offentliga kontrakt kan ske både under 

förförandet, efter tilldelningsbeslut och efter kontraktstecknande.34 ÄTA-arbeten och 

kompletterande byggentreprenader beställs efter kontraktstecknande av den ursprungliga 

                                                           
30 Se Sandgren, Vad gör juristen? Och hur? – del II. 
31 Se Frändberg, s. 78. 
32 Se a.a., s. 79 och Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 25 f. 
33 Se Höök, s. 9. 
34 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 285. 
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entreprenaden. Därför kommer inte examensarbetet behandla otillåtna ändringar av 

väsentliga villkor i offentliga kontrakt som sker under upphandlingsförfarandet eller efter 

tilldelning men före kontraktstecknande mer än i jämförande syfte. 

Arbetet kommer vidare inte att behandla definitioner av begrepp inom området för offentlig 

upphandling som utgör facktermer om inte särskilt intresse för examensarbetets utredning 

finns. De kapitel där i huvudsak entreprenadrätten behandlas kommer leverantör istället 

benämnas som entreprenör. 

Eftersom upphandlingsdirektiven, med motsvarande lagar, väsentligen överensstämmer 

kring bestämmelserna om kompletterande byggentreprenader, kommer examensarbetet inte 

att behandla upphandlingar på området för försörjningssektorerna eller försvars- och 

säkerhetsområdet mer än för bakgrundredogörelse och i jämförande syfte.35 

1.5 Disposition 

Inledningsvis kommer i kapitel 2 en kortare rättslig bakgrund att ges av den svenska 

entreprenadrätten och standardavtalen samt regleringen av ÄTA-arbeten. Kapitlet kommer 

även att ge en kort bakgrund till rättsområdet för offentlig upphandling. 

Eftersom ÄTA-arbeten per definition utgör en ändring av entreprenaden så kommer kapitel 

3 att behandla väsentliga ändringar av offentliga kontrakt. Det för att fastställa inom vilka 

ramar ÄTA-arbeten kan anses utgöra väsentliga ändringar och därmed riskerar att utgöra 

otillåtna direktupphandlingar samt vilka konsekvenser som kan komma att följa av 

ändringen. 

Kapitel 4 kommer att behandla regleringen av tillkommande arbeten inom 

entreprenadrätten med särskilt fokus på ÄTA-arbeten, kontraktsarbetenas och 

entreprenadens omfattning. Syftet med kapitlet är att ge läsaren en grundkunskap och 

förståelse för problematiken kring tillkommande arbeten hanteras på området. Syftet är även 

att fastställa om ÄTA-arbeten kan anses redan upphandlade i enlighet med 

upphandlingslagstiftningen på grund av den reglering av ÄTA-arbeten som finns i 

standardavtalen för byggentreprenader. 

I kapitel 5 kommer ÄTA-arbeten att jämföras med regleringen av kompletterande 

byggentreprenader i LOU. Syftet med kapitlet är att fastställa om begreppen och dess 

                                                           
35 Se artikel 31.4, direktiv 2004/18/EG samt motsvarande bestämmelser i 4 kap. 8 § LOU. 
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innebörd är motsvarande och om förfarandet vid upphandling av tillkommande arbeten 

faller inom ramen för bestämmelsen om kompletterande byggentreprenader.  

Kapitel 6 kommer att behandla den nya lagen om offentlig upphandling som förväntas träda 

i kraft 18 april 2016. Väsentliga ändringar av offentliga kontrakt är ett förbud som vuxit 

fram genom praxis i EU-domstolen. I de nya direktivet har lagstiftaren nu valt att reglera 

väsentliga ändringar under offentliga kontrakts löptid, därför kommer den nya lagen även 

få regleringar av väsentliga ändringar. En jämförelse kommer göras mellan de nya reglerna 

mot gällande rätt i syfte att konstatera om rättsläget kommer att förändras efter 

genomförandet av de nya direktivet. 

I det avslutande kapitlet kommer arbetat att sammanfattas och de slutsatser som arbetet i 

helhet lett fram till att redovisas. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Svenska upphandlingsregler 

Den första svenska upphandlingslagen, lagen (1992:1528) om offentlig upphandling 

(ÄLOU), trädde i kraft den 1 januari 1994. ÄLOU genomförande fem upphandlingsdirektiv 

och omfattade upphandlingar både i den klassiska sektorn och i försörjningssektorerna.36 

Tidigare regler om offentlig upphandling fanns i upphandlingsförordningen (UF), som 

reglerade upphandlingar av statliga myndigheter, och upphandlingsreglementet (UR), för 

upphandlingar av kommunala myndigheter. De största skillnaderna mot tidigare regler om 

offentlig upphandling var att reglerna var tvingande och att lagen kom att innehålla regler 

kring överprövning och skadestånd för drabbade leverantörer. När ÄLOU trädde i kraft togs 

motsvarande bestämmelser i UF och UR in i ett eget kapitel i lagen som idag motsvarar 15 

kap. LOU. I kapitlet regleras offentliga upphandlingar som Sverige frivilligt valt att reglera. 

Det är offentliga upphandlingar under tröskelvärdena samt upphandlingar av B-tjänster, 

oavsett värde. Den 1 januari 2008 genomfördes ytterligare två direktiv om offentlig 

upphandling i svensk rätt. 37 Här valde lagstiftaren att följa uppdelningen mellan klassisk 

sektor och försörjningssektorerna såsom uppdelningen var mellan de två direktiven. Utöver 

direktiven om den klassiska sektorn och försörjningssektorerna har i svensk rätt ytterligare 

ett direktiv genomförts som reglerar tilldelningar av kontrakt för material och tjänster för 

upphandlingar på försvars- och säkerhetsområdet.38 Direktivet genomfördes den 1 

november 2011 genom lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och 

säkerhetsområdet (LUFS). I och med genomförandet av försvars- och säkerhetsdirektivet 

genomfördes även ändringar av det klassiska direktivet och försörjningsdirektivet i LOU 

och LUF. 

2.2 Entreprenadrätten och de svenska standardavtalen (AB04 och ABT06) 

I svensk rätt finns ingen lagstiftning som reglerar entreprenadförhållanden med undantag 

för när beställaren är en privatperson.39 I avtalsförhållanden mellan näringsidkare har 

parterna fått förhålla sig till de allmängiltiga bestämmelser som finns för avtal, bland annat 

                                                           
36 Den klassiska sektorn omfattar upphandlingar av stat, kommun, landsting och offentligt ägda företag m.m., 
se LOU. Försörjningssektorerna är de organisationer som bedriver verksamhet inom vatten, energi, transport 
och posttjänster, se lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och 
posttjänster (LUF). 
37 Direktiv 2004/18/EG och direktiv 2004/17/EG. 
38 Direktiv 2009/81/EG. 
39 I 1 § konsumenttjänstelagen (1985:716) anges att lagen innehåller bestämmelser om uppförande eller 
tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus. 
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lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. Bristen 

på lagstiftning har därför gjort det nödvändigt för branschen att skapa standardiserade avtal. 

År 1908 började Svenska Teknologföreningen arbeta med frågor rörande entreprenadavtal. 

Arbetet resulterade i ett antal allmänna bestämmelser. De allmänna bestämmelserna har 

sedan dess varit föremål för flera revideringar och översyner.  I en förhandlingskommitté 

med olika representanter från föreningar för bägge parters sidor utarbetades AB 72. 

Förhandlingskommittén blev senare Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Fler 

revideringar av bestämmelserna i AB 72 har sedan tagits fram av BKK som idag ligger till 

grund för AB 04. Tillsammans med ABT 06 är AB 04 de två förhärskande standardavtalen 

på entreprenadrättens område. De ligger även till grund för i princip alla offentliga 

upphandlingar av byggentreprenadkontrakt.40 

2.3 ÄTA-arbeten 

Trots skälen till olika tillkommande arbeten omfattar begreppet ÄTA-arbeten bägge typer, 

både tillkommande arbeten i form av ändring eller tillägg från beställarens sida och 

merarbeten på grund av brister i kontraktshandlingarna.41 

I 2 kap. 3 § AB 04 och ABT 06 finns en bestämmelse om ändrings-, tilläggs- och avgående 

arbeten. Bestämmelsen anger att ”Entreprenören är, om inte annat följer av författning, 

berättigad och skyldig att under entreprenadtiden utföra sådana ÄTA-arbeten som 

föreskrivs av beställaren.”. Karaktäristiskt för byggentreprenadavtal är att beställaren har 

en viss ändringsbefogenhet, en möjlighet för beställaren att förändra entreprenörens 

åtaganden under kontraktiden.42 Entreprenören har i sin tur en ensamrätt att få utföra dessa 

arbeten. ÄTA-arbeten ges på uppdrag av beställaren till entreprenören.43 Har entreprenören 

inte fått uppdrag att utföra arbetena kan den inte kräva ersättning för arbetena, utöver den 

avtalade kontraktssumman.44 

Enligt begreppsbestämmelsen i standardavtalen så definieras ÄTA-arbete som 

”Ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och 

                                                           
40 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 

och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
41 Se Johansson, s. 181. 
42 Se Samuelsson, s. 115. 
43 Se Andersson & Hedberg, s. 65. 
44 Se Hedberg, s. 46. 
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som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbete.”.45 Ett sätt att fastställa 

vad som utgör ett ÄTA-arbete är genom en jämförelse mellan omfattningen av 

kontraktsarbetena och omfattningen av entreprenaden. Differensen där emellan är det som 

utgör ÄTA-arbetena.46  

Vad som utgör en ändring, ett tillägg eller ett avgående arbete kan framstå som aningen 

förvillande. Logiskt sett är en ändring varken en ökning eller minskning i omfattningen av 

entreprenaden utan enbart en kostnadsreglering, omfattningen av kontraktsarbetena och 

entreprenaden är densamma. Ändringar påverkar således inte omfattningen av 

entreprenaden. Men även en ändring kan vara ett tilläggsarbete om ändringen sker efter att 

arbetet utförts.47 Exempelvis om ett redan lagt golv behöver tas bort för att ett annat ska 

läggas. Vilket även innebär att en ändring kan vara ett tilläggsarbete sett till omfattningen 

av ändringen. Typiskt sett innebär en ändring att något som redan ingår i omfattningen eller 

utförandet av kontraktsarbetena ändras. Exempelvis är det en ändring då material byts ut 

eller ändringar genomförs i funktioner, produktionsmetoder, tekniska lösningar, 

placeringar, dimensioner osv. Ändringsarbetet sker i två delar – ett avgående arbete och ett 

tillkommande.48 Med tillägg avses istället när något som inte tidigare funnits med i 

kontraktsarbetena läggs till. Ett synsätt är att omfattningen av kontraktsarbetena ökar vid ett 

tilläggsarbete och att omfattningen minskar om det är ett avgående arbete, arbeten som 

avbeställs. I själva verket är det entreprenaden som ökar vid ett tilläggsarbete.49 

I 2 kap. 4 § AB 04 och ABT 06 finns det en bestämmelse om merarbeten som likställs med 

ÄTA-arbeten, s.k. likställda ÄTA-arbeten. De utgör inte ÄTA-arbeten i egentlig mening.50 

Likställda ÄTA-arbeten fordrar inget uppdrag av beställaren för att entreprenören ska anses 

berättigad och skyldig att utföra arbetena utan det uppkommer redan genom kontraktet och 

följer av kontraktshandlingarna.51 Med likställda ÄTA-arbeten menas sådana arbeten som 

beställaren behöver låta entreprenören utföra på grund av fel i kontraktshandlingarna, att 

arbetsområdet avviker från vad som kunnat förutsättas eller att det saknats uppgifter för att 

                                                           
45 I inledningen till standardavtalen finns särskilda begreppsbestämningar för vanligt förekommande begrepp i 
avtalen. 
46 Se Andersson & Hedberg, s. 21. 
47 Se a.st. 
48 Se a.st. 
49 Utöver referenser i detta stycke, se även a.a., s. 118 f. 
50 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
51 Se Andersson & Hedberg, s. 66. 
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kunna göra en fackmässig bedömning av arbetsområdet. Enkelt uttryckt är likställda ÄTA-

arbeten föranledda i jämförelse med ÄTA-arbeten som är föreskrivna, dvs. beställda. 

Sist i bestämmelsen om föreskriva ÄTA-arbeten anges att den ska tillämpas ”om inte annat 

följer av författning”. Det framgår även av tredje stycket i kommentaren till bestämmelsen 

att ”i lagen [2007:1091] om offentlig upphandling finns regler som i vissa situationer 

innebär att beställaren inte utan ny upphandling är berättigad att låta entreprenören utföra 

tillkommande arbeten.”.  
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3 VÄSENTLIG ÄNDRING AV OFFENTLIGA KONTRAKT 

3.1 Förbudet 

Det är förbjudet att göra väsentliga ändringar av villkor i offentliga kontrakt.52 Syftet med 

förbudet är att upphandlade myndigheter inte ska kunna ändra förutsättningarna i en 

offentlig upphandling eftersom det skulle strida mot de allmänna rättsprinciperna.53 

Konsekvensen av en väsentlig ändring är att ändringen innebär ett nytt kontrakt och därmed 

behövs en ny upphandling genomföras.54 En upphandlande myndighet riskerar i ett sådant 

fall att göra sig skyldig till en otillåten direktupphandling om ett offentligt kontrakt som inte 

upphandlats enligt förfarandena i direktivet eller LOU.55  

3.2 Direktupphandling 

Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på 

anbud i viss form, 2 kap. 23 § LOU. Det innebär att den upphandlande myndigheten får 

upphandla utan krav på skriftligt förfrågningsunderlag och annonsering. En förfrågan ges 

direkt till en eller flera leverantörer, med eller utan förhandling. Som definitionen ger så 

finns heller inget krav på form hos anbuden, de kan antingen vara skriftliga eller muntliga.56  

I 15 kapitlet i LOU regleras upphandlingar som understiger tröskelvärdet57 och 

upphandlingar av s.k. B-tjänster,58 oavsett värde. I 15 kap. 3 § 2 stycket LOU finns en 

uppräkning av tre förutsättningar då det är tillåtet att direktupphandla. Direktupphandling 

får ske antingen på grund av lågt värde, på grund av synnerliga skäl eller när det inte är 

lämpligt att begära in anbud genom annonsering. Den sista förutsättningen hänvisar till ett 

antal situationer i 4 kapitlet i LOU. Däribland finns reglerna om kompletterande 

byggentreprenader. I kapitel 4 kallas motsvarande förfarande förfarande utan föregående 

                                                           
52 Se Sundstrand, Introduktion, s. 285. 
53 Se dom kommissionen mot Belgien, Vallonska bussarna, C-87/94, EU:C:1996:161, punkt 56. Se även 
Arrowsmith 2014, s. 578. 
54 Se Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt, 
Pedersen – Upphandlingskrönika och Asplund m.fl., s. 223 och 256. 
55 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 34. 
56 Se Sundstrand, Introduktion, s. 142. 
57 Tröskelvärden är de beloppsgränser som avgör om en upphandling ska följa de nationella reglerna 15 kap. 
LOU eller de direktivstyrda reglerna (övriga kapitel i LOU). Tröskelvärdena behandlas i 3 kap. LOU. 
58 B-tjänster är sådana tjänster för vilka, med hänsyn till tjänsternas natur, inte ansetts möjligt att utnyttja alla 
möjligheter till att öka handeln över gränserna, skäl 19 i direktiv 2004/18/EG och skäl 18 i direktiv 2004/17/EG. 
B-tjänster listas i bilaga 3 i LOU och motsvarar bilaga II B i direktiv 2004/18/EG och bilaga XVIIB i direktiv 
2004/17/EG. För mer info, se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 103 ff. 
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annonsering.59 Reglerna om direktupphandling av kompletterande byggentreprenader är 

därför tillämpliga även vid upphandlingar under tröskelvärdena. 

Med begreppet otillåten direktupphandling menas att en upphandling genomförs utan att 

den annonserats och utan tillämpligt undantag i LOU. Det kan exempelvis innebära 

direktupphandlingar där beloppsgränsen överskridits.60 Även en felaktig bedömning där 

den upphandlande myndigheten tror sig ha rätt att direktupphandla när den faktiskt inte har 

det utgör en otillåten direktupphandling. Detsamma gäller givetvis om den upphandlande 

myndigheten helt bortser från att följa LOU.61 

Även om en direktupphandling får ske med stöd av förutsättningarna i 15 kapitlet eller de 

andra situationerna i 4 kapitlet LOU ska direktupphandling ska alltid ske med hänsyn till de 

allmänna rättsprinciperna offentlig upphandling, dvs. principerna om icke-diskriminering, 

likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.62 

3.3 Väsentliga förändringar i offentliga kontrakt 

För att kunna bedöma om ÄTA-arbeten eventuellt skulle kunna anses utgöra en väsentlig 

ändring är det viktigt att klargöra vad som utgör en väsentlig ändring.  

Det finns ingen bestämmelse i direktivet som reglerar begreppet väsentliga ändringar.63 

Regeln har vuxit fram genom praxis och har sin grund i de allmänna rättsprinciperna, 

särskilt principen om likabehandling, principen om icke-diskriminering och 

öppenhetsprincipen.64 Ändringar av väsentliga villkor kan vara till nackdel för leverantörer 

som inte kunnat ta del av de nya villkoren, både för de som lämnat och de som valt att inte 

lämna anbud i en upphandling.65 Leverantörer som inte uppfyllde villkoren före ändringen 

kan nämligen ha avstått från att lämna anbud.66  

                                                           
59 För distinktionen mellan förfarandena, se Konkurrensverkets, Direktupphandling och Förfarande utan 
föregående annonsering, ”www.konkurrensverket.se”, lydelse 2015-12-01. 
60 För fler exempel, se Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, Direktupphandling, 
”www.konkurrensverket.se” och ”www.upphandlingsmyndigheten.se”, lydelse 2015-12-01. 
61 Se Kammarkollegiet, Direktupphandling vägledning, 2011:6.  
62 Se Sundstrand, Introduktion, s. 142. 
63 Se Arrowsmith 2014, s. 578. Gäller även LOU. 
64 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkterna 31-34. 
65 Se Sundstrand, Introduktion, s. 286. 
66 Se dom Stora Bältbron, C-243/89, EU:C:1993:257, punkt 43 och Vallonska bussarna, EU:C:1996:161, punkt 
33. 
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En ändring är väsentlig när den uppvisar betydande skillnader i förhållande till villkoren i 

det ursprungliga kontraktet och följaktligen visar på en avsikt från parternas sida att 

omförhandla de väsentliga villkoren.67 Generellt uttryckt är det inte möjligt för en 

upphandlande myndighet att ändra villkoren på ett sätt som negativt påverkar en leverantörs 

rättsliga ställning.68 Det är troligtvis tillräckligt att ändringen potentiellt sett hade kunnat 

ändra resultatet av upphandlingen.69 

Andrea Sundstrand har i sin avhandling sammanfattat EU-domstolens praxis över vad som 

utgör ändringar av väsentliga villkor.70 Följande redovisades i sammanfattningen: 

I domen Succhi di frutta konstaterades EU-domstolen att väsentlig ändring 

förelåg om anbudsgivarna hade kunnat lämna väsentligen annorlunda anbud 

om ändring förekommit redan i anbudsinfordran.71 

Detsamma som i domarna pressetext, Wall och kommissionen mot Grekland om 

det i förfrågningsunderlaget införs nya villkor som skulle gjort det möjligt att 

godkänna andra anbudsgivare än dem som ursprungligen godkänts eller att 

antagit ett annat anbud än det som antagits.72 

Även i domen pressetext angavs väsentlig ändring om kontraktets 

tillämpningsområde i väsentlig utsträckning utsträcks så att det även omfattar 

tjänst/varor eller byggentreprenader som inte omfattades av det ursprungliga 

kontraktet.73 

Domen pressetext gav även att väsentlig ändring föreligger om kontraktets 

ekonomiska jämnvikt ändras till förmån för den anbudsgivare som tilldelats 

kontraktet på ett sätt som inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet eller 

                                                           
67 Se dom kommissionen/Frankrike, C-337/98, EU:C:2000:543, punkt 44 och 46, dom pressetext 
Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 34 och dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, punkt 37. 
68 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 287. Se även Arrowsmith 2014, s. 579 f. 
69 Se Arrowsmith 2014, s. 582. 
70 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 286 f. 
71 Se dom kommissionen mot CAS Succi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 116. 
72 Se dom kommissionen mot Grekland, C-205/07, EU:C:2008:730, punkt 52, dom pressetext 
Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 35 och dom Wall, EU:C:2010:182, punkt 38. 
73 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 36. 
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om den anbudsgivare som tilldelats kontraktet ersätts med en ny utan att 

möjligheten angivits i förutsättningarna för tilldelningen.74 

I domen Wall ansågs även att väsentlig ändring kan föreligga vid byte av 

underleverantör, trots att möjligheten till byte varit en förutsättning vid 

tilldelningen, om den specifika underleverantören varit en avgörande faktor för 

tilldelningen av kontraktet.75 

Förutom ovan nämnda situationer utgör även ett beaktande av ändring i av en leverantör 

lämnat anbud och ändring av villkor för betalning väsentliga ändringar av offentliga 

upphandlingar.76  

Ett senare ingånget tilläggsavtal med en klausul som innebär att avtalet förlängs med 

automatik om det inte sägs upp kan innebära en väsentlig ändring.77 För att bedöma om 

avtal som ingås för obestämd tid kan anses utgör en väsentlig ändring är det relevant att 

först avgöra huruvida det utgör en ny upphandling respektive nytt ingående av kontrakt när 

det beslutas om en sådan klausul, huruvida klausulen ska anses utgöra en betydande 

skillnad och en väsentlig ändring av det ursprungliga kontraktet.78 

Motsatsvis kan en ändring som inte är väsentlig vara tillåten.79 Sannolikt skulle det handla 

om mindre ändringar eller ändringar som inte utgör någon betydande skillnad i förhållande 

till villkoren i det ursprungliga kontraktet.80 De får heller inte påverka en leverantörs 

rättsliga ställning på ett negativt sätt.81 Exempelvis skulle de leverantörer som inte blivit 

tilldelade kontraktet inte haft en bättre möjlighet att vinna upphandlingen även om 

ändringen funnits med i den ursprungliga upphandlingen. 

Det är även tillåtet att göra ändringar på grund av teknisk utveckling. I domen 

kommissionen mot Frankrike konstaterade EU-domstolen att det under förhandlingar som 

sträcker sig över lång tid inte kan uteslutas att parterna beaktar en mindre teknisk utveckling 

som sker under förhandlingarnas gång, utan att denna omständighet varje gång skall anses 

                                                           
74 Se a.a., punkt 37 och 47. 
75 Se dom Wall, EU:C:2010:182, punkt 39. 
76 Se dom Vallonska bussarna, EU:C:1996:161, punkterna 56, 74 och 94. 
77 RÅ 2004 ref. 24. 
78 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 34 och 76. 
79 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 286. 
80 Se Arrowsmith 2014, s. 582 f. 
81 Se a.a., s. 584. 
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utgöra en omförhandling av väsentliga villkor i avtalet.82 Den tekniska utvecklingen i fallet 

bestod i en ändring i spårbredd om två centimeter. Förutom den tekniska utvecklingen hade 

även prisutvecklingen följt av en exakt tillämpning av den formel för prisöversyn som fanns 

med i kontraktsförslaget.83 Trots att prisskillnaden översteg inflationen lyckades 

kommissionen ändå inte visa att det fanns något i den upphandlande myndighets förfarande 

som pekade på ett syfte att omförhandla kontraktet. Således fanns det ingen avsikt från 

parterna att omförhandla väsentliga villkor, utan snarare tecken på kontinuitet. 

Av domen pressetext går förutom de, i avsnittet ovan, uppräknade väsentliga ändringarna 

även att utläsa ett antal ändringar som är tillåtna. Ändringar rörande medkontrahenter i ett 

offentligt kontrakt utgör ingen väsentlig ändring om byte av medkontrahent i form av 

anlitande av underleverantör om det föreskrivits i det ursprungliga kontraktet eller intern 

omorganisation.84 Leverantören i fallet hade överlåtit tillhandahållandet av vissa tjänster 

till ett dotterbolag som den ägde till hundra procent och som var finansiellt, administrativt 

och ekonomiskt integrerat i moderbolaget. Bolagen hade sinsemellan avtal om överföring 

av vinster och förluster som moderbolaget helt svarade för och de bägge bolagens var 

solidariskt ansvariga för de överlåtna tjänsterna. Byte av aktieägare, med undantagsfall för 

manövrar att försöka kringgå lagstiftningen, utgör heller ingen väsentlig ändring.85  

Det är uppenbart att priset är ett viktigt villkor i offentliga kontrakt.86 Prisregleringar till 

följd av omräkning av valuta,87 mindre prisjusteringar till följd av valutaomvandlingen 

eller som grunder sig i en objektiv förklaring88 och prisjusteringar till följd av uppdatering 

av indexklausuler om de ingick i det ursprungliga kontraktet89 utgör dock ingen väsentlig 

ändring enligt EU-domstolens praxis. I domen kommissionen mot Spanien var en 

prisskillnad på tio procent att ses som väsentlig. 90 I övrigt var en ändring i pris om femton 

procent och tjugofem procent i fråga om upphandlat område enligt generaladvokatens 

förslag till dom i domen kommissionen mot Tyskland en väsentlig ändring.91 Ändring i pris 

                                                           
82 Se dom kommissionen/Frankrike, EU:C:2000:543, punkterna 50-53 och 56. 
83 Se a.a., punkt 53. 
84 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 40, 45 och 47. 
85 Se a.a., punkterna 51 och 52. 
86 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 59 och dom kommissionen mot CAS Succi di 
Frutta, EU:C:2004:236, punkt 117. 
87 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkt 57. 
88 Se a.a., punkt 61-63. 
89 Se a.a., punkterna 68 och 69. 
90 Se dom kommissionen/Spanien, C-84/03, EU:C:2005:14, punkt 49.  
91 Se dom kommissionen/Tyskland, C-160/08, EU:C:2010:67, punkt 134. 
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utgör troligtvis en väsentlig ändring även om det inte skulle ha påverkat utgången av 

upphandlingen.92 

Av domen pressetext framgår att ändringar som är till nackdel för den tilldelade 

leverantören inte utgör väsentliga ändringar. 93 I fallet hade den upphandlande myndigheten 

fått en större rabatt som inte kunde anses ändra den ekonomiska jämnvikten till förmån för 

leverantören utan tvärtom, till dennes nackdel.94 Således är ändringar till fördel för den 

upphandlande myndigheten inte att anses som väsentliga.95 Inte heller regleringar av villkor 

i kontrakt som inte medför risk för att konkurrensen snedvrids kunde anses utgöra väsentlig 

ändring.96 Återinförande av en klausul om avstående från uppsägning av kontrakt var 

således utan större betydelse. 

3.4 Ogiltigförklaring 

Har en väsentlig ändring av kontraktsvillkoren i ett offentligt kontrakt skett leder det till att 

ett nytt kontrakt anses ingånget.97 Det är det nya kontraktet som träffas av 

förfarandereglerna i LOU.98 Därför kan det nya kontraktet komma att utgöra en otillåten 

direktupphandling och därmed bli föremål för överprövning av kontraktets giltighet. En 

relevant fråga är därför om det ursprungliga kontraktet upphör och uppgår tillsammans med 

ändringen i ett nytt kontrakt eller om det ursprungliga kontraktet kvarstår och ändringen blir 

ett eget kontrakt.  

Ogiltigförklarande ska i princip ske av hela kontraktet och kan inte endast avse vissa delar.99 

Det har dock hänt att kontrakt har ogiltigförklarats till enbart vissa delar.100 Sannolikt 

berodde det på omständigheterna i fallet att som gav möjligheten att ogiltigförklara de 

avropade delarna. Ogiltigförklaring skedde då av vissa avropade delar av ett ramavtal. Ett 

avrop som innebär en väsentlig ändring av vad som angetts i ramavtalet torde nämligen 

utgöra ett självständigt kontrakt.101 Som huvudregel borde ogiltigförklarande ske av hela 

kontraktet. Det skulle innebära att ett ÄTA-arbete som utgör en väsentlig ändring av ett 

                                                           
92 Se Arrowsmith 2014, s. 582. 
93 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkterna 62-63 och 86. 
94 Se a.a., punkterna 85-87. 
95 Se Arrowsmith 2014, s. 586. 
96 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, EU:C:2008:351, punkterna 79-80. 
97 Se Pedersen – Upphandlingskrönika. 
98 Se Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt. 
99 Se KRNS mål nr 6695-15 samt prop. 2009/10:180 s. 139. 
100 Se FR mål 1516-14. 
101 Se Asplund m.fl., s. 223 och 226. 
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byggentreprenadkontrakt blir till ett helt nytt kontrakt. Således blir även det ursprungliga 

kontraktet blir ogiltigförklarat. Ett ÄTA-arbete kan heller inte anses utgör ett eget kontrakt 

skilt från det ursprungliga kontraktet, utan enbart en förändring av det ursprungliga 

kontraktet.102 Även sett till syftet med förbudet mot väsentliga ändringar av villkor i 

offentliga kontrakt, att en upphandlande myndighet inte ska kunna ändra på 

förutsättningarna, är det rimligt att hela kontraktet ogiltigförklaras eftersom andra 

leverantörers rättsliga ställning i och med förändringen hade varit annorlunda om ändring 

ingått redan i det ursprungliga kontraktet.103 

Ogiltigförklarande av ett offentligt upphandlat kontrakt tåls att jämföras med reglerna kring 

avbrytande av en pågående upphandling. Det är ett sakligt skäl att avbryta en upphandling 

om den upphandlande myndigheten riskerar att bryta mot förbudet som väsentlig ändring.104 

Finns det således ett behov av att ställa nya krav i upphandlingen bör den avbrytas och göras 

om.105 Behovet av ändringar hos en redan upphandlad, pågående, byggentreprenad som 

skulle innebära betydande skillnader och även påverka övriga leverantörers rättsliga 

ställning negativt borde sannolikt därför upphandlas särskilt. En upphandlande myndighet 

som önskar eller har behov av få ett ÄTA-arbete utfört som innebär en väsentlig ändring 

bör upphandla arbetena som en egen byggentreprenad för att undvika att bryta mot LOU 

eller standardavtalen. Detsamma borde gälla exempelvis för de fall då den upphandlande 

myndigheten märker av en större mängd mindre ÄTA-arbeten behöver beställas. Risken är 

att ändringarna blir så många att föremålet för upphandlingen inte längre blir densamma 

som i det ursprungliga kontraktet. 

Eftersom en principiell utgångspunkt är att LOU inte ska påverka det prekontraktuella och 

kontraktuella förhållandet där nationell avtalsrätt är gällande finns anledning att söka 

ledning även på den allmänna avtalsrättens område.106 Även i allmän avtalsrätt kan kontrakt 

som ingått i strid med bestämmelser i lag bli civilrättsligt ogiltiga.107 Ett kontrakt i strid med 

lag behöver dock inte nödvändigtvis alltid bli civilrättsligt ogiltigt.108 För att avgöra 

ogiltigheten behöver en analys av lagregelns syfte, behovet av ogiltighetspåföljd och 

                                                           
102 Se avsnitt 4.3 om ÄTA-arbeten kan utgöra ett eget kontrakt. 
103 Se avsnitt 3.3 ovan. 
104 Se KRNG mål 787-15. 
105 Se KRNS mål 7711-14, mål 1589-12 och KRNJ mål 437-446-12. 
106 Se avsnitt 4.6. 
107 Se Ramberg, s. 204 ff. 
108 NJA 1997 s. 93.  
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konsekvenserna som påföljden kan medföra göras. Syftet med upphandlingslagstiftningen 

är, som beskrivs i inledningen, att undanröja hinder mot den fria rörligheten av varor och 

tjänster och skydda de, inom medlemsstaterna etablerade, ekonomiska aktörernas intressen. 

LOU är sannolikt ett exempel på den typen av lagstiftning som inte går att avtala bort 

eftersom den innehåller bestämmelser för att motverka hämmad konkurrens.109 

Rättsföljden av att ett offentligt kontrakt ogiltigförklaras är att kontraktet blir civilrättsligt 

ogiltigt och att alla prestationer som hunnit bytas ut mellan parterna ska återgå.110 Vid en 

situation då prestationerna inte går att lämna tillbaka så säger man att hävningen sker med 

verkan för framtiden, ex tunc.111 Detsamma gäller vid ogiltigförklarande av 

byggentreprenadkontrakt.112 Prestationerna som utförts vid en byggentreprenad som 

uppförts till hälften när avtalet ogiltigförklaras får bestå medan framtida prestationer inte 

får utföras.113  

Ogiltigförklarande tåls även att jämföras med hävning av ett kontrakt eftersom 

prestationerna även vid sådan situation ska återgå eller att framtida prestationsskyldighet 

faller bort.114 I standardavtalen finns väldigt begränsade möjligheter att häva ett 

byggentreprenadkontrakt som beror på att det ofta är olämpligt att häva vid redan utförda 

arbeten.115 För att en upphandlande myndighet ska ha rätt att häva krävs att 

väsentlighetskravet är uppfyllt.116 Det förefaller således olämpligt att ogiltigförklara 

byggentreprenadkontrakt.  

Det finns undantag från att kontrakt ogiltigförklaras enligt LOU. Det gäller när det skulle 

strida mot tvingande hänsyn till allmän intresset.117 Sådan hänsyn är gäller dock inte vad 

gäller ekonomiska intressen med direkt koppling till avtalet, såsom kostnader med 

förseningar i samband med fullgörandet, i samband med nytt upphandlingsförfarandet, i 

samband med byte av leverantör eller för rättsliga skyldigheter i samband med ogiltigheten.  

Ett ÄTA-arbete som utgör en väsentlig ändring av ett offentligt byggentreprenadkontrakt 

och som därmed har upphandlats i strid med LOU skulle därför sannolikt inte undantas från 

                                                           
109 För fler exempel på lagstiftning som är tvingande, se Ramberg, s. 204. 
110 Se prop. 2009/10:180 s. 361. 
111 Se a.st. 
112 Se Höök, s. 78. 
113 Se prop. 2009/10:180 a.st. 
114 Se Ramberg, s. 227. 
115 Se Höök, s. 77. 
116 Se a.a., s. 78 samt Ramberg, s. 228 f. 
117 Se prop. 2009/10:180 s. 137 f.  
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ogiltigförklaring.118 Även om ett ÄTA-arbete som innebär en väsentlig ändring skulle 

kunna undantas från att ogiltigförklaras innebär det inte att kontraktet inte tillkommit genom 

en otillåten direktupphandling utan enbart att avtalet får bestå trots att det ingåtts i strid med 

LOU.119 Sannolikt innebär det även att en väsentlig ändring efter ingående av ett offentligt 

kontrakt alltid utgör en otillåten direktupphandling. Trots undantaget innebär det troligtvis 

inte heller att väsentliga ändringar efter ingående av offentliga kontrakt kan vara tillåtna 

utan enbart att ändringen och avtalet får bestå.120 ÄTA-arbete som riskerar att utgöra en 

väsentlig ändring av villkor i ett offentligt kontrakt bör därför upphandlas enligt 

huvudförfarandena i LOU om inget undantag för direktupphandling är tillämpligt. 

3.5 Sammanfattande slutsatser 

En ändring i ett offentligt kontrakt är väsentlig när den uppvisar betydande skillnader i 

förhållande till villkoren i det ursprungliga kontraktet, en avsikt från parternas sida att 

omförhandla de väsentliga villkoren och att ändringen negativt påverkar en leverantörs 

rättsliga ställning, oavsett vad ändringen består av. En ändring är troligtvis även väsentlig 

om den som potentiellt sett hade kunnat ändra resultatet av upphandlingen. 

En ändring kan vara tillåten om den inte är väsentlig. Mindre ändringar kan vara tillåtna, 

dvs. ändringar som motsatsvis inte utgör någon betydande skillnad i förhållande till 

villkoren i det ursprungliga kontraktet och som inte på ett negativt sätt påverkar en 

leverantörs rättsliga ställning. 

Om ett kontrakt blir föremål för överprövning av dess giltighet och domstolen finner att 

ändringen är väsentlig ska som huvudregel ogiltigförklarande ske av hela kontraktet. Det 

skulle innebära att om ett ÄTA-arbete som utgör en väsentlig ändring av ett 

byggentreprenadkontrakt blir även det ursprungliga kontraktet ogiltigförklarat eftersom det 

uppgår till ett nytt kontrakt tillsammans med ändringen. ÄTA-arbete kan dessutom inte att 

anses utgöra ett eget kontrakt skilt från det ursprungliga kontraktet, utan enbart en 

förändring av det ursprungliga kontraktet. Det är dessutom rimligt att hela kontraktet 

ogiltigförklaras, sett till syftet med förbudet mot väsentliga ändringar, att en upphandlande 

myndighet inte ska kunna ändra på förutsättningarna, eftersom andra leverantörers rättsliga 

                                                           
118 Jmf. med laghänvisningen i bestämmelsen om ÄTA-arbeten i AB 04 / ABT 06. 
119 Se KMRJ, mål 1587-1589-11. 
120 Se prop. 2009/10:180 s. 137 f. 
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ställning i och med förändringen hade varit annorlunda om ändring ingått redan i det 

ursprungliga kontraktet. 

Därför bör vid behovet av förändringar av ett byggentreprenadkontrakt som under 

förutsättning att de skulle utgöra betydande skillnad, som skulle påverka övriga 

leverantörers rättsliga ställning negativt, upphandlas på nytt, även om ändringarna utgörs 

av ÄTA-arbeten. 

Det finns undantag från att kontrakt ogiltigförklaras enligt LOU blir sannolikt inte 

tillämpliga i en situation då en väsentlig ändring består av ett ÄTA-arbete. Eftersom ÄTA-

arbeten är av ekonomiskt intresse med direkt koppling till avtalet. En domstol borde heller 

inte ta någon hänsyn till de rättsliga skyldigheter som föreligger enligt kontraktet vid 

prövning av kontraktets ogiltighet.  Ett ÄTA-arbete som utgör en väsentlig ändring av ett 

offentligt byggentreprenadkontrakt och som därmed har upphandlats i strid med LOU skulle 

därför sannolikt inte undantas från ogiltigförklaring. Även om ett ÄTA-arbete som innebär 

en väsentlig ändring av det ursprungliga offentliga kontraktet skulle kunna undantas från 

att ogiltigförklaras innebär det inte att kontraktet inte tillkommit genom en otillåten 

direktupphandling utan enbart att kontraktet får bestå trots att det ingåtts i strid med LOU. 

En väsentlig ändring efter ingående av ett offentligt kontrakt alltid utgör en otillåten 

direktupphandling. Trots det undantaget om hänsyn till allmänt intresse innebär det inte 

heller att väsentliga ändringar efter ingående av offentliga kontrakt kan vara tillåtna, utan 

enbart att ändringen och kontraktet får bestå. ÄTA-arbete som riskerar att utgöra en 

väsentlig ändring av villkor i ett offentligt kontrakt bör därför upphandlas enligt 

huvudförfarandena i LOU om inget undantag för direktupphandling är tillämpligt. 
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4 ÄTA-ARBETEN I DET URSPRUNGLIGA KONTRAKTETET 

4.1 Särskilt om tilläggsarbeten 

Tilläggsarbeten ska ha ett omedelbart samband med kontraktsarbetena. Med omedelbart 

samband menas att tilläggsarbetena ska vara så pass nära förknippade med 

kontraktsarbetena eller en del därav att de tillsammans utgör en teknisk helhet.121 Sådant 

samband föreligger inte om beställaren utan nackdel kan vänta med att låta utföra arbetena 

tills entreprenaden blivit färdigställd. Tilläggsarbeten, liksom ÄTA-arbeten i övrigt, ska 

utföras under entreprenadtiden, dvs. att tilläggsarbetena måste utföras innan entreprenaden 

har slutbesiktigats och godkänts.122 Det ska således föreligga ett tidsmässigt samband för 

att rekvisitet för omedelbart samband ska vara uppfyllt. Vidare innebär teknisk helhet även 

att beställaren inte kan låta annan entreprenör utföra tilläggsarbetena, ett tekniskt samband. 

Att låta annan entreprenör utföra tilläggsarbetena skulle påverka det ansvar som den 

ursprungligen kontrakterade entreprenören har för helheten av entreprenaden, enligt de 

garanti- och ansvarstid som följer av standardavtalen.123 Skulle en beställare låta annan 

entreprenör utföra tilläggsarbetena har den ursprungliga entreprenören rätt att kräva 

ersättning för den förlorade inkomsten.124  

Ytterligare ett rekvisit krävs för att klassificera ett arbete som tilläggsarbete. Det är att 

arbetet inte får vara av väsentligen annan natur än kontraktsarbetena.125 Väsentligen annan 

natur handlar om tillägg som utgör grova avvikelser eller går utanför entreprenörens 

yrkeskompetens.126  

Rekvisiten för att bedöma om ett tillkommande arbete utgör ett tilläggsarbete är kumulativa. 

Bägge måste således vara uppfyllda.127 De två rekvisiten kan även uttryckas som två krav, 

ett sambandskrav och ett egenskapskrav. Värt att notera är att rekvisiten enbart syftar på 

tilläggsarbeten. De behöver således inte vara uppfyllda vad gäller ändringsarbeten.128  

                                                           
121 Se kommentaren till 2 kap 3 § AB 04 / ABT 06. 
122 Se Hedberg, s. 44. 
123 Se Hellner m.fl., s. 140 f. Se även Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan 
byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
124 Se Hedberg, a.st. 
125 Kommentaren till 2 kap. 3 § AB 04 / ABT 06 ger ingen vägledning i fråga om det andra rekvisitet. 
126 Se Hedberg, a.st. och Samuelsson, s. 122. 
127 Se Samuelsson, a.st. 
128 Se a.st. och s. 117. 
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4.2 Kontraktsarbetenas omfattning och entreprenadens omfattning 

Det är kontraktshandlingarna enligt standardavtalen som bestämmer kontraktsarbetenas 

omfattning, 1 kap. 1 § AB 04 och ABT 06.129 Det framgår av begreppsbestämningarna i 

standardavtalen att kontraktshandlingar består av ”kontrakt jämte handlingar som är fogade 

till detta eller som i någon av dessa är angivna som gällande för kontraktsarbetena”. 

Kontraktsarbetena bestäms till begreppet som ”kontraktsarbete som enligt 

kontrakthandlingarna ingår i entreprenörens åtagande”, dvs. standardavtalen tillsammans 

med övriga bifogade handlingar är det som kommer att beskriva det arbete som ska utföras 

under entreprenaden, själva kontraktsarbetena. Syftet med att bestämma kontraktsarbetenas 

omfattning är att uppnå konkurrensneutralitet där utgångspunkten är att de entreprenörer 

som lämnar anbud ska kunna räkna på samma uppdrag. 130  

Vid en fortsatt studie av begreppsbestämningarna i standardavtalen framgår att själva 

entreprenaden utgörs av ”kontraktsarbetena jämte förekommande ÄTA-arbeten”. Den 

generella uppfattningen är att kontraktsarbetenas omfattning inte är den som kommer att 

bestämma själva entreprenadens omfattning.131 Det är således skillnad på omfattningen av 

kontraktsarbetena och utförandet av entreprenaden. Det här faller sig naturligt på grund av 

att entreprenadens exakta omfattning i princip inte går att precisera på förhand.132 Som 

tidigare konstaterats utgör ÄTA-arbeten differensen mellan kontraktsarbetena och 

entreprenaden. Om en entreprenad kunde preciseras i omfattning så skulle bestämmelserna 

om ÄTA-arbeten vara överflödiga. Det innebär även att en upphandling av en 

byggentreprenad inte går att preciseras till det exakta föremålet för upphandlingen.  

En upphandlande myndighet är skyldig att säkerställa att öppenhetsprincipen iakttas.133 

Principen förutsätter att förfarandet för tilldelning av kontrakt inte hemlighålls, att 

information om tilldelning av kontraktet offentliggörs och att förfrågningsunderlagen så 

långt som möjligt är offentliga.134 För att uppfylla principen krävs därför ett väl 

genomarbetat förfrågningsunderlag. EU-domstolen konstaterande i domen kommissionen 

                                                           
129 Totalentreprenader kan dock komma att omfatta arbeten som inte uttryckligen finns angivna i 
kontraktshandlingarna. Det är med hänsyn till byggnadsobjektets planerade användningsområde som arbetena 
ändå måste anses omfattas av kontraktsarbetena, 1 kap. 1 § 3 stycket ABT 06. 
130 Se Andersson & Hedberg, s. 21. 
131 Se Johansson, s. 179. Se även Samuelsson, s. 115. 
132 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
133 Se Sundstrand, Primärrättens reglering, s. 46. 
134 Se prop. 2006/07:128, s. 155. Se även Sundstrand, Primärrättens reglering, a.st. 
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mot Spanien att ett förfrågningsunderlag ska formuleras på ett så tydligt sätt så att alla 

normalt medvetna och erfarna anbudsgivare objektivt sett ges möjlighet att bilda sig en 

konkret uppfattning om föremålet för upphandlingen för att kunna utforma sina anbud.135 

Föremålet för upphandlingen av en byggentreprenad bör i vart fall kunna preciseras till 

huvudobjekt, tilläggsobjekt, plats och storlek i omfattning av utförandet för att uppfylla 

öppenhetsprincipen.136 Syftet med att ange omfattningen av kontraktsarbeten 

överensstämmer således med öppenhetsprincipen då meningen är att skapa insyn så att 

leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor.137 

ÄTA-arbeten kan inte anses utgöra ett eget objekt i en upphandling. Enligt forskarna i 

Konkurrensverkets rapport 2014:4 skulle ÄTA-arbeten, såsom de är definierade i 

standardavtalen, utgöra samma entreprenad som den beskriven av kontaktarbetena och 

därmed skulle ÄTA-arbeten redan anses vara upphandlade. Således entreprenadens 

omfattning som utgör föremålet för upphandlingen och inte kontraktsarbetenas omfattning. 

Därmed skulle ÄTA-arbeten anses redan konkurrensutsatta enligt reglerna i LOU. 

Samtidigt anger rapporten att gränsen mellan ÄTA-arbeten och kompletterande 

byggentreprenader samt vad som utgör teknisk helhet i sambandskravet inte är klarlagt.138  

Om ÄTA-arbeten kan anses som redan upphandlade i det ursprungliga kontraktet kan man 

motsatsvis sluta sig till att andra tillkommande arbeten som inte faller in under 

begreppsbestämmelsen inte ingår i det ursprungliga kontraktet för upphandlingen. Till 

skillnad från ÄTA-arbeten, som kan anses som väntade på grund av att de är 

kostnadsreglerade genom standardavtalen, är andra tillkommande arbeten inte väntade, 

varken till objekt eller till kostnad. Tillkommande arbeten som faller utanför definitionen 

för ÄTA-arbeten kan således innebära att en ny upphandling behöver genomföras och ett 

nytt kontrakt behöver tecknas. 

4.3 Byggentreprenadkontrakt 

Enligt definitionen i 2 kap. 3 § LOU är ett byggentreprenadkontrakt ett kontrakt som avser 

”utförande eller projektering och utförande av arbete […] eller som medför att 

byggnadsverk realiseras”. EU-domstolen klargjorde begreppet byggentreprenadkontrakt i 

                                                           
135 Se dom kommissionen mot Spanien, C-423/07, EU:C:2010:211, punkt 58. 
136 Se a.st. 
137 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
138 Angående detta stycke, se a.a. 
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de förenade domarna Libert.139 Domstolen räknade upp fyra kriterier som ska vara 

uppfyllda för att det ska anses vara frågan om ett byggentreprenadkontrakt i direktivets 

mening. Ett kontrakt ska vara skriftligt och innehålla ekonomiska villkor. Det ska även ha 

slutits mellan en ekonomisk aktör och en upphandlande myndighet. Kontraktet ska avse; 

utförande av byggentreprenad eller projektering och utförande av byggentreprenad 

avseende sådan verksamhet som omnämns i Bilaga I, eller utförande, oavsett form, av en 

byggentreprenad. Slutligen ska kontraktets genomförande innebära att ett behov, som 

specificerats av den upphandlande myndigheten, tillgodoses.140 Definitionen stämmer 

således väl överens med standardavtalen, AB 04 och ABT 06. Även i entreprenadrättlig 

mening ska ett byggentreprenadkontrakt vara skriftligt och undertecknat av bägge parter för 

att anses utgöra ett kontrakt.141 

ÄTA-arbeten, i jämförelse med första kriteriet, kan för visso beställas skriftligen men de 

ekonomiska villkoren är redan reglerade i det ursprungliga kontraktet för entreprenaden. Ett 

ÄTA-arbete utgör heller inte en egen entreprenad utan är, som ovan redogjorts, en del av 

entreprenadens omfattning, i jämförelse med det tredje kriteriet. Andra stycket i 

definitionen av byggentreprenadkontrakt ger dessutom att ett byggnadsverk ska ”avses det 

samlade resultatet av bygg- och anläggningsarbeten, om resultatet självständigt kan fullgöra 

en teknisk eller ekonomisk funktion”. Ett ÄTA-arbete kan inte på grund av sambandskravet 

anses självständigt fullgöra en teknisk funktion. Således kan inte ett ÄTA-arbete anses 

utgöra ett eget byggentreprenadkontrakt, varken entreprenadrättsligt eller 

upphandlingsrättsligt.  

Tillkommande arbeten som klassificeras som något annat än tilläggsarbeten, dvs. arbeten 

som inte uppfyller kraven på samband och egenskap för tilläggsarbeten, skulle kunna utgöra 

ett eget byggentreprenadkontrakt. I sådant fall kan en ny upphandling komma att krävas och 

att parterna ingår ytterligare ett eget kontrakt.142 Även om ändringsarbeten skulle kunna 

anses behöva upphandlas enskilt och med ett eget kontrakt görs åtskillnad på 

ändringsarbeten och tilläggsarbeten, eftersom inte samma krav på samband och egenskap 

ställs på ändringsarbeten.143 Som tidigare konstaterat kan ändringsarbeten ändå utgöra ett 

                                                           
139 Se dom Libert, C-197/11 och C-203/11, EU:C:2013:288, passim. 
140 Se a.a., punkt 109. 
141 Se Andersson & Hedberg, s. 18. 
142 Se Samuelsson, s. 116-117. Se även Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur 
kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
143 Se Bergqvist m.fl., s. 71. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-197/11&language=sv
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tilläggsarbete sett till omfattningen av ändringen. Således kan ändringar som går utöver 

föremålet för upphandlingen, entreprenadens omfattning, upphandlingsrättsligt utgöra ett 

eget kontrakt och ska därför upphandlas enligt LOU. Det finns dock en sedvana på 

entreprenadrättens område som ger entreprenören i vissa fall rätt att hävda att ett arbete 

utgör ett ÄTA-arbete, entreprenörens tolkningsföreträde.144  

4.4 Entreprenörens tolkningsföreträde 

Även om tillkommande arbeten inte faller inom begreppet för ÄTA-arbeten kan arbetena 

ändå anses ingå i det ursprungliga kontraktet beroende på vad beställaren gjort för 

avgränsningar för entreprenörens åtaganden. Avgränsningarna kan bestå av 

entreprenadgränser eller andra eventuella fortsättningar, etapper samt nya entreprenader.145 

Saknas avgränsningar av kontraktsarbetena så har entreprenören rätt enligt standardavtalen 

att hävda att de tillkommande arbetena utgör ÄTA-arbeten, entreprenörens 

tolkningsföreträde.146  

Avgränsningarna kan jämföras med optioner som är vanligt förekommande i 

upphandlingar.147 Optionerna är dock alltid medräknade i kontraktsvärdet för 

upphandlingen och ingår i det upphandlade kontraktet. De föranleder inte samma 

tvistigheter som ÄTA-arbeten eftersom optioner är väntade både till föremål och kostnad. 

De utgör heller inte samma gränsdragningsproblem upphandlingsrättsligt eftersom de redan 

är konkurrensutsatta enligt reglerna i LOU.  

Tillkommande arbeten som inte är uttryckta som optioner i ett offentligt kontrakt, inte på 

något annat vis är avgränsade i kontraktet och som inte faller inte under 

begreppsbestämmelsen för ÄTA-arbeten skulle ändå kunna ingå i kontraktet på grund av 

att entreprenörens tolkningsföreträde, entreprenadrättsligt sett. Upphandlingsrättsligt 

förefaller det sig något märkligt eftersom entreprenören då skulle kunna påverka 

utformningen av föremålet för upphandlingen. Tolkningsföreträdet kolliderarar även med 

likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen. Sannolikt står sig inte sedvänja på 

entreprenadsrättens område mot reglerna i LOU. Den fria dispositionsrätten inom 

entreprenadrättens område i fråga om ett arbete ska klassificeras om ÄTA-arbete, 

                                                           
144 Se Hedberg, s. 45. 
145 Se a.st. 
146 Se a.st. 
147 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
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entreprenörens tolkningsföreträde, får stå undan på grund av reglerna för offentlig 

upphandling.148 Därmed borde det inte vara upp till parterna själva att avgöra om ett arbete 

som är att klassificera som ÄTA-arbete ingår i det ursprungliga kontraktet utifrån 

entreprenadrättsliga regler. Bedömningen bör ske med hänsyn till upphandlingsreglerna, 

principerna och praxis på upphandlingsrättens område. Om entreprenörens 

tolkningsföreträde haft företräde hade arbeten, utan att faktiskt uppfylla klassificeringen för 

ÄTA-arbeten, kunnat namnges som ÄTA-arbete i syfte att kringgå LOU.149 Således ingår i 

vart fall inte sådana arbeten som faller utanför begreppsbestämningen för ÄTA-arbeten i 

det ursprungliga kontraktet eftersom sådana arbeten bör upphandlas särskilt och regleras i 

ett eget kontrakt. 

4.5 Laghänvisningen 

I bestämmelsen om ÄTA-arbeten finns som tidigare nämnts en hänvisning till LOU som 

ger att lagen har företräde vid tillämpning. Den anger dock inte vilka bestämmelser i lagen 

som begränsningen tar sikte på. Ett synsätt är att den typen av situationer som 

begränsningen tar sikte på är när större tilläggsarbeten behöver upphandlas i konkurrens.150 

Det kan även röra sig om när omfattningen av ett byggnadsprojekt genom ÄTA-arbeten 

eller andra ändrade villkor blir till fördel för entreprenören.151 De bestämmelser som 

närmast passar in på bestämmelserna för ÄTA-arbeten är de om kompletterande 

byggentreprenader i 4 kap. 8 § LOU.152 I situationer, förutom då bestämmelsen om 

kompletterande byggentreprenader är tillämplig, får de allmänna rättsprinciperna 

genomslag. Exempelvis kan risken med att inte genomföra en ny upphandling vid 

situationer då ÄTA-arbeten till sin omfattning, storlek eller art, går utanför föremålet för 

upphandlingen är att det kan komma att bedömas som en väsentlig ändring och en otillåten 

direktupphandling.153 Konkurrensverket har i beslut bedömt tilläggsarbeten som inte ingick 

i det ursprungliga kontraktet som otillåtna direktupphandlingar när den upphandlande 

myndigheten inte kunnat bevisa stöd för undantag som fanns i dåvarande LOU.154 Således 

hänvisar lagbegränsningen i bestämmelsen om ÄTA-arbeten till LOU i dess helhet. ÄTA-

                                                           
148 Se Samuelsson, s. 117, fotnot 6. 
149 Jmf. Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja 
effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
150 Se Liman, s. 91. Se även Bergqvist m.fl., s. 78. 
151 Se Bjerie, s. 45. 
152 Se Bergqvist m.fl., s. 72. 
153 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14.  
154 Se Konkurrensverkets beslut 2010-12-06, Dnr 582/2010 och 3 kap. 15 § ÄLOU. 
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arbeten kan därför, beroende på hur de bedöms ur ett upphandlingsrättsligt perspektiv, 

behöva upphandlas antingen enligt huvudförfarandena eller tillämpliga 

undantagsbestämmelser. 

4.6 Väsentlig ändring 

LOU och det bakomliggande direktivet reglerar i huvudsak upphandlande myndigheters 

möjligheter att ingå kontrakt och de förfaranden som ska användas vid köp i det offentliga, 

dvs. det förhållande som råder från påbörjad upphandling, efter tilldelningsbeslut och före 

kontraktstecknande.155 Möjligheten att överpröva och få ett kontrakt ogiltigförklarat samt 

undantagsbestämmelsen om kompletterande byggentreprenader utgör sådana regler i LOU 

som påverkar avtalsförhållandet mellan den upphandlande myndigheten och leverantören 

efter kontraktstecknande. Därefter är det civilrättsliga, främst avtalsrättsliga, regler och 

principer som reglerar förhållandet mellan leverantören och den upphandlande 

myndigheten.156 Vad upphandlingsrätten kommer att få för genomslag i nationell civilrätt 

är ännu oklart och har uttryckts som en rättsvetenskaplig gråzon.157 Den principiella 

utgångspunkten är dock att LOU inte ska påverka det prekontraktuella och kontraktuella 

förhållandet där nationell avtalsrätt är gällande.158 Av EU-rättens företräde följer emellertid 

att när nationell avtalsrätt kommer i konflikt med LOU och direktivet måste den nationella 

avtalsrätten modifieras och anpassas efter upphandlingsrätten.159 Eftersom avtalsrätten 

övergripande reglerar förhållandet mellan parterna inom entreprenadrätten innebär det 

sannolikt att även entreprenadrätten måste anpassas efter reglerna i LOU. Främst torde de 

allmänna rättsprinciperna om likabehandling av leverantörer och öppenhet att få betydelse. 

Förbudet mot väsentlig ändring av villkor i offentliga kontrakt kan därför komma att 

begränsa beställarens ändringsbefogenhet, den dispositiva rätten och parternas avtalsfrihet, 

under kontraktets löptid.160 Sannolikt blir därför bedömningen av vad som utgör en 

väsentlig ändring oberoende av bedömningen om ett tillkommande arbete kan anses utgöra 

ett ÄTA-arbete. Den bedömningen bör istället göras mot bakgrund av upphandlingsrätten 

och de allmänna rättsprinciperna.  

                                                           
155 Se Sundstrand, Introduktion, s. 41 samt Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga 
förändringar av villkoren i offentliga kontrakt. 
156 Se Sundstrand, Introduktion, a.st. 
157 Se Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt. 
158 Se NJA 2001 s. 3. 
159 Se Morawetz, 36 § avtalslagen och förbudet mot väsentliga förändringar av villkoren i offentliga kontrakt. 
160 Se a.a. 
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Som exempel på väsentliga ändringar av byggentreprenader kan Gotlands-domen 

belysas.161 Frågan i Högsta domstolen gällde tolkning av bestämmelsen i AB 04 om vad 

entreprenören ska beakta vid en fackmässig bedömning av arbetsområdet. Bakgrunden till 

domen var att Region Gotland hade upphandlat muddringsarbete i Slite hamn. Arbetet 

skulle utföras till fastpris och kontraktssumman var på drygt elva miljoner kronor. Under 

arbetet stötte entreprenören på hårt kalkberg som inte mudderverket klarade av. Istället vart 

entreprenören tvungen att spränga bort berg som den sedan önskade bli ersatt för som 

likställda ÄTA-arbeten. Ersättningen som entreprenören krävde uppgick till en summa på 

tjugotvå miljoner kronor utöver kontraktssumman, dvs. tvåhundra procent över. Domstolen 

gjorde samma bedömning som kammarrätten och konstaterade att entreprenören borde ha 

förutsatt det som troligt att förhållandet med den hårdare bergtypen förelåg och att den 

därför borde räknat med en annan arbetsmetod för utförande. Sprängningsarbetena kom 

därför inte att anses utgöra likställda ÄTA-arbeten utan de föll inom ramen för fullgörandet 

av kontraktet. Entreprenören fick därför inte betalt för de merarbeten som behövde utföras 

för att fullgöra kontraktet. Entreprenadrättsligt sett utgjorde således inte de ändrade 

utförandet av entreprenaden någon ändring. Upphandlingsrättligt sett torde ändå det 

ändrade utförandet ha varit av betydande skillnad. De två anbuden som låg närmast den 

upphandlande entreprenören i pris hade lämnat anbud om två respektive fyrtiofyra miljoner 

över det vinnande anbudet. Några orena anbud med reservationer om sprängningsarbete 

hade dessutom förkastats. Det tyder på att utförandet och priset på upphandlingen borde 

varit väsentligen annorlunda. Även om entreprenören inte fick ersättning för det ändrade 

utförandet i form av likställda ÄTA-arbeten och således inte påverkade övriga leverantörers 

rättsliga ställning borde det ändå kunnat vara fråga om en väsentlig ändring. Det eftersom 

om förutsättningarna för arbetets utförande har framgått tydligare i förfrågningsunderlaget 

hade det med sannolikhet påverkat utgången av upphandlingen.162 

4.7 Sammanfattande slutsatser 

ÄTA-arbeten utgör skillnaden mellan kontraktsarbetenas omfattning och entreprenadens 

omfattning. Syftet med att bestämma kontraktsarbetenas omfattning är att uppnå 

konkurrensneutralitet där utgångspunkten är att de leverantörer som lämnar anbud ska 

                                                           
161 Se NJA 2015 s. 3. 
162 Jmf. Arrowsmith 2014, s. 582. 
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kunna räkna på samma uppdrag. Således överensstämmer syftet med öppenhetsprincipen. 

Meningen är att skapa insyn för att leverantörerna ska kunna konkurrera på lika villkor.  

För att i en offentlig upphandling uppfylla principen krävs ett väl genomarbetat 

förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget ska formuleras på ett så tydligt sätt så att alla 

normalt medvetna och erfarna anbudsgivare objektivt ges möjlighet att bilda sig en konkret 

uppfattning om föremålet för upphandlingen för att kunna utforma sina anbud. Föremålet 

för en upphandling av en byggentreprenad bör kunna preciseras till minst huvudobjekt, 

tilläggsobjekt, plats, storlek och omfattning av utförandet. ÄTA-arbeten kan inte anses 

utgöra ett eget objekt i en upphandling, även om arbetet utgör ett tillägg, på grund av de 

snäva kraven på klassificering, sambandskravet och egenskapskravet. ÄTA-arbeten utgör 

heller inte ett eget kontrakt i entreprenadrättslig mening eller en egen entreprenad utan är 

en del av entreprenadens omfattning. Eftersom ÄTA-arbeten per definition utgör samma 

entreprenad, föremålet för upphandlingen, kan de därmed anses vara lagenligt 

upphandlande och konkurrensutsatta. Beställningar av ÄTA-arbeten utgör därmed inget 

hinder mot öppenhetsprincipen. 

Tillkommande arbeten som inte faller in under begreppsbestämmelsen för ÄTA-arbeten 

ingår inte i entreprenaden och det ursprungliga kontraktet för upphandlingen. Arbeten som 

faller utanför definitionen för ÄTA-arbeten kan således innebära att en ny upphandling 

behöver genomföras och ett nytt kontrakt behöver tecknas. Det kan exempelvis röra sig om 

ändringar som går utöver föremålet, entreprenadens omfattning. Detsamma gäller med 

hänsyn till avgränsningarna för entreprenaden. Arbeten som faller utanför entreprenadens 

avgränsningar ingår inte heller i det ursprungliga kontraktet.  

Trots att ÄTA-arbeten kan anses ingå i den ursprungligen upphandlande entreprenaden kan 

större tilläggsarbeten eller ÄTA-arbeten till som omfattning, storlek eller art, som går 

utanför föremålet för den ursprungliga upphandlingen kan behöva upphandlas särskilt. 

Risken med att inte genomföra en ny upphandling av sådana arbeten kan komma att 

bedömas som en väsentlig ändring och en otillåten direktupphandling. 

Saknas avgränsningar av kontraktsarbetena så har entreprenören, enligt dennes 

tolkningsföreträde, rätt enligt standardavtalen att hävda att de tillkommande arbetena utgör 

ÄTA-arbeten. Den fria dispositionsrätten får stå tillbaka på grund av reglerna för offentlig 

upphandling. Det är således inte upp till parterna själva att avgöra om ett arbete som är att 
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klassificeras som ett ÄTA-arbete och därmed ingår i det ursprungliga kontraktet. Hade den 

fria dispositionsrätten haft företräde hade arbeten utan att faktiskt uppfylla klassificeringen 

kunnat namnges som ÄTA-arbete i syfte att kringgå LOU.  

Slutligen kan konstateras att lagbegränsningen i bestämmelsen om ÄTA-arbeten hänvisar 

till LOU i helhet. ÄTA-arbeten kan således, beroende på hur de bedöms ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv, behöva upphandlas antingen enligt huvudförfarandena 

eller tillämpliga undantagsbestämmelser. 
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5 KOMPLETTERANDE BYGGENTREPRENADER 

5.1 Allmän bakgrund 

I 4 kap. 8 § LOU anges undantag för när det är tillåtet att frångå huvudregeln om öppet eller 

selektivt förfarande och istället upphandla kompletterande byggentreprenader genom 

direktupphandling. Eftersom bestämmelsen är en undantagsregel så ska den tillämpas 

restriktivt och den upphandlande myndigheten har bevisbördan för att förutsättningarna är 

uppfyllda.163 Det är bara i exceptionella fall som undantagsbestämmelsen ska tillämpas.164 

Med ”kompletterande byggentreprenad” menas en byggentreprenad som inte ingår i det 

ursprungliga kontraktet men som på grund av oförutsedda omständigheter krävs för att det 

ursprungliga kontraktet ska kunna fullgöras. Det är den ursprungliga leverantören som ska 

utföra byggentreprenaden.165 

Undantagsbestämmelsen om kompletterande byggentreprenader fanns redan i ett av de 

bakomliggande upphandlingsdirektiven till ÄLOU, direktiv om upphandling av bygg- och 

anläggningsarbeten.166 Där benämns kompletterande byggentreprenader som ”additional 

works”. Bestämmelsen genomfördes i 3 kap. 15 § punkten 3 i ÄLOU och benämns 

”tilläggsarbeten”; den svenska översättningen. I och med tillkomsten av ÄLOU infördes ett 

stycke i slutet av kommentaren till bestämmelsen om ÄTA-arbeten i standardavtalen som 

hänvisade till ÄLOU, den lagbegränsning som innebär att ”beställaren inte utan ny 

upphandling är berättigad att låta entreprenören utföra tillkommande arbeten”.  

Vid genomförande av direktivet fick undantagsbestämmelsen i LOU motsvarande lydelse 

som i direktivet. ”Tilläggsarbeten” benämns efter genomförande istället som 

”kompletterande byggentreprenader”.167  

Konkurrensverket publicerade år 2011 en rapport, 2011:2 Fallgropar vid 

entreprenadupphandlingar.168 I rapporten ansåg Konkurrensverket att beställningar av 

ÄTA-arbeten behövde motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen i ÄLOU. Grunden 

                                                           
163 Se dom kommissionen mot Tyskland, förenade målen C-20/01 och C-28/01, EU:C:2003:220, punkt 58. 
164 Se Bovis, s. 436. 
165 Angående detta stycke, se Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentar till 4 kap. 8 §, Kompletterande byggentreprenader. 
166 Se direktiv 71/305/EEG om samordning av förfarandena vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt 
för bygg- och anläggningsarbeten. 
167 Se artikel 31.4, direktiv 2004/18/EG och prop. 2006:07/128 s. 330. 
168 Konkurrensverket, rapport Fallgropar vid entreprenadupphandlingar, 2011:2. 
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för slutsatsen i rapporten var ett beslut som Konkurrensverket tidigare fattat.169 Tre år senare 

publicerar Konkurrensverket en forskningsrapport, 2014:4 Entreprenadupphandlingar - Hur 

kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?. 

Forskarna i rapporten konstaterar att översättningen från engelskans ”additional works” till 

”tilläggsarbeten” var det som förorsakat Konkurrensverkets tolkning att ÄTA-arbeten var 

att jämställas med kompletterande byggentreprenader. Enligt forskarna var den här 

tolkningen felaktig.170 De menade att ÄTA-arbeten skulle utgöra något artskilt från 

kompletterande byggentreprenader i LOU:s mening. Gränsdragningen i fråga om vad som 

kan anses utgöra ett ÄTA-arbete i standardavtalen, vad som inte gör det och därmed skulle 

kunna kvalificeras som en kompletterande byggentreprenad är däremot inte helt självklar. 

Forskarna menade även att det finns en risk för att ÄTA-arbeten i extremfall kan aktualisera 

förbudet mot väsentlig ändring av villkor i offentliga kontrakt.171 

5.2 Kompletterande byggentreprenader  

Som tidigare konstaterats är ett byggentreprenadkontrakt ett kontrakt som medför att ett 

byggnadsverk realiseras.172 Byggnadsverket ska självständigt kunna fullgöra en teknisk 

eller ekonomisk funktion. Även arbeten som utförs på befintliga byggnader eller 

anläggningar kan utgöra byggentreprenader. Byggentreprenader består både av varor och 

tjänster, vilket kan medföra svårigheter i att skilja på upphandling av en tjänst eller en 

byggentreprenad.173 Den avgörande faktorn är att se till föremålet för upphandlingen, 

exempelvis om en byggkran ska installeras vid en hamn är själva leveransen av kranen att 

ses som ett varukontrakt trots installationsmomentet.174 EU-domstolen konstaterade i 

domen Impresa Pizzarotti & C. SpA mot Comune di Bari att definitionen av ett offentligt 

byggentreprenadkontrakt ska bedömas unionsrättsligt och att det är det huvudsakliga syftet 

med kontraktet som är avgörande.175 En generell tumregel är att arbete på en befintlig 

byggnad är en byggentreprenad om den innebär att byggnadskonstruktionen på något vis 

förändras. Flytt av väggar eller upptagning av nya fönster skulle då utgöra en 

byggentreprenad medan att byta ut befintliga fönster skulle utgöra en tjänst.176 Således 

                                                           
169 Se Konkurrensverkets beslut, Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet, Dnr 582/2010, 2010-12-06. 
170 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 

och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
171 Se a.a. 
172 Se avsnitt 4.3. 
173 Se Sundstrand, Introduktion, s. 126. 
174 Se Trepte, s. 95. 
175 Se dom Impresa Pizzarotti & C. SpA mot Comune di Bari, C-213/13, EU:C:2014:2067, punkt 40 och 41. 
176 Se Sundstrand, Introduktion, s. 126. 
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borde kompletterande byggentreprenad kunna utgöras av ändringar eller tillägg på ett 

byggnadsverk som ingår i den ursprungliga byggentreprenaden utan krav på att 

kompletteringen måste ingå i det ursprungliga kontraktet. 

Det finns två typer av situationer när direktupphandling av byggentreprenader enligt 

bestämmelsen får ske. Den ena situationen är den som beskrivs i punkten 1 då det har 

inträffat oförutsedda omständigheter som innebär att myndigheten behöver beställa 

kompletterande byggentreprenader. Den andra situationen beskrivs i punkten 2 då det har 

uppstått ett behov av en upprepning av den tidigare entreprenaden som ingick i det 

ursprungliga kontraktet.177 Eftersom det bara är punkten 1 som behandlar kompletterande 

av den ursprungliga byggentreprenaden kommer den fortsatta framställningen i huvudsak 

att fokusera på den första situationen. Den andra situationen om upprepning kommer endast 

att användas i jämförande syfte. Den första situationen har även en viss likhet med ÄTA-

arbeten medan den andra situationen innebär en helt ny entreprenad och inte enbart 

komplettering till den ursprungliga entreprenaden.178 

5.3 Kompletteringar 

Bestämmelsen fick ny lydelse i samband med att lagen (2011:1029) om upphandling på 

försvars- och säkerhetsområdet trädde i kraft.179 Ändringarna var en korrigering av tidigare 

felaktigheter.180 Enligt regeringen behövde lydelsen ändras så att det framgick att 

förfarandet får användas när en kompletterande byggentreprenad eller tjänst inte ingår i det 

ursprungliga projektet eller inte ingår i det ursprungliga kontraktet. Därmed synes det första 

rekvisitet visa på en likhet mellan ÄTA-arbeten och kompletterande byggentreprenader,181 

det faktum att kompletteringar eller ÄTA-arbeten inte specificerats i det ursprungliga 

kontraktet. Ändringsarbeten kan dock inte anses rymmas inom vad som avses med 

kompletterande byggentreprenader medan tilläggsarbeten sannolikt skulle kunna göra 

det.182 Förutsättningen är att alla de kumulativa rekvisiten som räknas upp i bestämmelsen 

är uppfyllda samt ett utav de alternativa förutsättningarna i punkterna a eller b. 

                                                           
177 Se Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 4 kap. 8 §, 
Kompletterande byggentreprenader. 
178 Se a.st. 
179 Se prop. 2010/11:150, s. 327. 
180 Se a.st. 
181 Se Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 4 kap. 8 §, 
Kompletterande byggentreprenader. 
182 Se Bergqvist m.fl., s. 75 f. 
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Det andra rekvisitet är att det ska föreligga objektivt sett oförutsedda omständigheter. Det 

innebär att den upphandlande myndigheten ska ha saknat möjlighet att beakta dem i den 

ursprungliga upphandlingen.183 EU-domstolen ansåg i domen kommissionen mot Grekland 

att den upphandlande myndigheterna borde ha kunnat förutse behovet av att inkludera 

kompletterande stadsplaneringstjänster i de ursprungliga kontrakten.184 Även i domen 

kommissionen mot Italien ansåg EU-domstolen att brådska att utföra arbeten som var 

hänförligt till myndighetens eget organiserande av arbetena inte innebar att det förelåg 

oförutsedda omständigheter.185 I likhet med likställda ÄTA-arbeten finns ett behov av 

kompletterande arbeten beroende på att arbetsförhållanden på arbetsområdet avviker från 

vad som kunnat förutsättas. Sannolikt skulle därför kompletterande byggentreprenader 

kunna utgöra tillkommande arbeten i form av likställda ÄTA-arbeten. Å andra sidan är 

likställda ÄTA-arbeten nödvändiga för att entreprenaden ska kunna färdigställas utan att 

nödvändigtvis påverka omfattningen av kontraktsarbetena.186 De medför egentligen inga 

kompletterande arbeten av entreprenaden utan enbart en annan mera kostsam metod för att 

få kontraktsarbetena utförda.187 Sannolikt kan likställda ÄTA-arbeten således anses redan 

ingå i den ursprungliga entreprenaden eftersom leverans av föremålet för upphandlingen 

inte kan ske utan dessa arbeten. Därför behöver sannolikt inte likställda ÄTA-arbeten 

motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen om kompletterande byggentreprenader.  

Det tredje rekvisitet ger att kompletterande byggentreprenader måste vara av sådant slag att 

de är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullgöras. Det får med andra ord inte vara 

fråga om kompletteringar som endast förbättrar eller effektiviserar den ursprungliga 

entreprenaden.188 ÄTA-arbeten av typen ändringsarbeten borde därför vara uteslutna från 

möjligheten att kunna direktupphandlas såsom kompletterande byggentreprenader. Under 

förutsättning att ändringsarbeten anses ingå i den ursprungliga entreprenaden finns heller 

inga skäl till varför de skulle behöva motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen. 

Tilläggsarbeten som är nödvändiga bör dock sannolikt kunna upphandlas med stöd av 

                                                           
183 Se Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 4 kap. 8 §, 
Kompletterande byggentreprenader. 
184 Se dom kommissionen mot Grekland, C-601/10, EU:C:2011:709. 
185 Se dom kommissionen mot Italien, C-385/02, EU:C:2004:522. Se även Konkurrensverkets beslut, dnr 
582/2010, angående Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet. 
186 Se Bergqvist m.fl., s. 75. 
187 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
188 Se Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 4 kap. 8 §, 
Kompletterande byggentreprenader. 
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undantagsbestämmelsen.189 Det innebär inte att tilläggsarbeten alltid behöver kunna 

motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen utan enbart under förutsättning att 

tilläggsarbeten även uppfyller rekvisitet, att de är nödvändiga, som möjligheten att 

direktupphandla finns.190 

Det är den ursprungliga leverantören som ska utföra de kompletterande 

byggentreprenaderna. Den ensamrätt eller berättigande som föreskrivs leverantören enligt 

standardavtalen vilar på praktiska realiteter, dvs. det faktum att tilläggsarbeten har sådant 

nära samband med kontraktsarbetena att de anses utgöra en och samma tekniska helhet. 191 

Om en annan leverantör skulle tillåtas komma in på arbetsområdet för att utföra arbeten 

inom entreprenaden skulle detta påverka frågor om ansvar och garantier.192 Det är dock inte 

tillräckligt att låta den ursprungliga leverantören utföra tilläggsarbetena för att undantaget 

om direktupphandling av kompletterande byggentreprenader ska vara tillämpligt.193 De 

tidigare uppräknade rekvisiten är som nämnts kumulativa och måste även de vara uppfyllda. 

Sannolikt går det därför heller inte att hävda ensamrätt till tilläggsarbeten i offentliga 

kontrakt enbart på grund av förpliktelserna i standardavtalen om de använts som grund för 

upphandlingen. Det är även en rättslig omöjlighet på grund av det avtalsrättsliga 

kontraheringsförbudet,194 förbudet mot att förhandla bort tvingande lagstiftning. Sådana 

kontrakt kan innebära att de är civilrättsligt ogiltiga.195 

Det tillkommer två alternativa förutsättningar i undantagsbestämmelsen. Den första 

förutsättningen är att kompletteringarna inte kan avskiljas från det ursprungliga kontraktet 

utan att stora tekniska eller ekonomiska olägenheter uppstår för myndigheten.196 Det kan 

exempelvis vara fråga om byggarbeten som måste utökas på en byggarbetsplats där en 

kontrakterad leverantör utför de ursprungliga byggarbetena och som inte utan stora 

olägenheter och kostnader kan förflyttas eller ersättas.197 Den första alternativa 

förutsättningen påminner på så vis om kraven på samband och egenskap som ställs på 

                                                           
189 Se Falk, s. 184. 
190 Jmf. med Bergqvist m.fl., s. 73 f. och 76. 
191 Se Konkurrensverkets, forskningsrapport Entreprenadupphandlingar - Hur kan byggherrar främja effektivitet 
och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, 2014:14. 
192 Se a.a. 
193 Se Konkurrensverkets beslut, dnr 582/2010, angående Sundsvall Arena AB:s upphandling av Himlabadet, s. 
4. 
194 För vidare resonemang kring kontraheringsförbudet och rättslig omöjlighet, se Ramberg, s. 34 och 204 ff. 
195 Se a.st. 
196 Jmf. med Bergqvist m.fl., s. 72 f. 
197 Se Arrowsmith 1996, s. 262. 
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tilläggsarbeten i standardavtalen.198 Bestämmelsen om kompletterande byggentreprenader 

förutsätter i sig att kompletteringarna inte är av väsentligen annan natur. Det förstås genom 

att den ursprungliga leverantören underförstått förutsätts ha yrkeskompetens att kunna 

utföra kompletteringarna. Kompletteringarna kan vidare heller inte avskiljas från det 

ursprungliga kontraktet vilket pekar på att åtminstone den tekniska delen av det omedelbara 

samband som ställs på tilläggsarbeten är motsvarande. Den tidsmässiga delen av omedelbart 

samband finns dock inte med. Eftersom kompletteringarna krävs för att kontraktet ska 

kunna fullgöras går det att sluta sig till att kompletteringarna liksom ÄTA-arbeten sker inom 

den tidsmässiga ramen för entreprenaden. I jämförelse med punkten två i bestämmelsen vad 

gäller upprepning av byggentreprenad så är inte kompletterande byggentreprenader 

begränsade i tiden på samma vis, upphandlingen av upprepade byggentreprenader ska ske 

inom tre år från att de ursprungliga kontraktet tecknades.199 Upprepning av 

byggentreprenader uttrycks även som ny entreprenad vilket sannolikt betyder att 

upprepning har en helt egen entreprenadtid.  

Den andra alternativa förutsättningen är när kompletteringarna, även om de kan avskiljas 

från det ursprungliga kontraktet, är absolut nödvändiga för att kontraktet ska kunna 

fullgöras. För att fortsätta på exemplet med byggarbetsplatsen, i stycket ovan, kan det tänka 

sig att det uppstår avgörande behov av förändringar i utförd byggnation. Det kan handla om 

säkerhetsrapporter som kräver ändringar i konstruktionen av en brobyggnation eller 

markförhållanden som kräver bortforsling av jord, som av säkerhetsskäl inte motiverar 

utförande av annan än den befintliga leverantören.200 Republiken Italien argumenterade i 

dom kommissionen mot Italien för att de kompletterande byggentreprenaderna, installation 

och färdigställande av två utjämningsmagasin i skydd mot översvämningar, av tekniska skäl 

och säkerhetsskäl var motiverat att låta en enda kvalificerad leverantör utföra arbetena.201 

EU-domstolen konstaterade att den upphandlande myndigheten hade bevisbördan för att 

undantaget var tillämpligt.202 Utlåtande från myndigheten för bygg- och anläggningsarbeten 

var inte tillräckligt för att bevisa att arbetet uteslutande kunde anförtros en enda 

leverantör.203 Domstolen uttalade sig inte om de faktiska omständigheterna i domen var 

                                                           
198 Följande resonemang i stycket är författarens egna reflektioner. 
199 Se 4 kap. 8 § 3 st LOU. 
200 Se Arrowsmith 1996, s. 263 samt Rosén Andersson m.fl., Lag om offentlig upphandling (1 juli 2013, Zeteo), 
kommentar till 4 kap. 8 §, Kompletterande byggentreprenader. 
201 Se dom kommissionen mot Italien, EU:C:2004:522, punkt 16 och 17. 
202 Se a.a., punkt 19.  
203 Se a.a., punkterna 19-21. 
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tillräckliga för att tillämpa undantagsbestämmelsen, utan enbart att den upphandlande 

myndigheten inte hade lyckats bevisa att så var fallet. I jämförelse med exemplet om 

brobyggnationen kan sägas att situationer då det rör människors säkerhet så kan undantaget 

anses vara tillämpligt. Sannolikt borde det gälla även säkerhetsåtgärder i förebyggande syfte 

och inte enbart vid händelser av typen force major. Vid sådana mer akuta situationer kan 

sannolikt synnerliga skäl eller synnerlig brådska åberopas för rätten att direktupphandla.204 

Författarna till lagkommentaren anser att risken med otillåtna direktupphandlingar av ÄTA-

arbeten kan undvikas genom ”att ändra texten i den fasta bestämmelsen 2 kap. 3 § AB 04 

och ABT 06, så att leverantören inte är berättigad att utföra ÄTA-arbeten utan enbart skulle 

ha en skyldighet att utföra sådana. Om avtalet skulle innehålla en skyldighet att utföra ÄTA-

arbeten ingår de dessutom i det utannonserade kontraktet. Det skulle således finnas goda 

argument för att ÄTA-arbetena skulle kunna utföras inom ramen för det utannonserade 

kontraktet. Behovet av att motivera anskaffningen av de arbetena med stöd av 

undantagsbestämmelsen för kompletterande byggentreprenader skulle således minska. 

Arbetena skulle då inte vara oförutsedda, kompletterade byggentreprenader utan en del av 

det ursprungliga kontraktet.” Problemet med det resonemanget är att bestämmelsen om 

ÄTA-arbeten reglerar en avtalsförpliktelse mellan leverantören och den upphandlande 

myndigheten, dvs. ensamrätten till arbetena. Undantagsbestämmelsen om kompletterande 

byggentreprenader utgör inget hinder för parterna att uppfylla avtalsförpliktelsen eftersom 

den anger att den ursprungliga leverantören är den som ska utföra kompletteringarna. 

Undantagsbestämmelsen reglerar, liksom övriga LOU, själva förfarandet för att undvika 

snedvriden konkurrens.205 Varför en reglering av kontraktet där parterna avtalar bort 

skyldigheten att utföra ÄTA-arbeten inte påverkar skyldigheten att upphandla ÄTA-arbeten 

enligt LOU eftersom regleringen inte påverkar själva föremålet för upphandlingen. 

Bedömningen om ett tilläggsarbete behöver upphandlas enligt huvudförfarandena eller om 

det finns en rätt och en möjlighet att upphandla dem med stöd av undantagsbestämmelsen 

är en bedömning som får göras från fall till fall.206 Det föreligger heller ingen skyldighet att 

direktupphandla utan den rättigheten som tillfaller den kontrakterade leverantören strider 

heller inte mot LOU eftersom det redan är inskrivet i standardavtalen ”om inte annat följer 

av författning”.207 För de fallen då lagen kräver att arbetena upphandlas enligt 

                                                           
204 Se Kammarkollegiet, Direktupphandling vägledning, 2011:6. 
205 Se avsnitt 4.6. 
206 Jmf. med Bergqvist m.fl., s. 77. 
207 Se Bergqvist m.fl., a.st. 
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huvudförfarandena i LOU får med sannolikhet leverantörens berättigande till ÄTA-arbeten 

stå tillbaka.  

5.4 Sammanfattande slutsatser 

Kompletterande byggentreprenad borde kunna bestå av ändringar eller tillägg på ett 

byggnadsverk som ingår i den ursprungliga byggentreprenaden utan krav på att 

kompletteringen måste ingå i det ursprungliga kontraktet. Om ändringarna och tilläggen 

även utgör ÄTA-arbeten i entreprenadrättslig mening finns dock vissa skillnader vid 

tillämpningen för de olika typerna av ÄTA-arbeten.  

Ändringsarbeten kan inte anses rymmas inom vad som avses med kompletterande 

byggentreprenader eftersom de inte kan vara fråga om kompletteringar som endast 

förbättrar eller effektiviserar den ursprungliga entreprenaden. Ändringsarbeten kan således 

inte direktupphandlas som kompletterande byggentreprenader. Under förutsättning att 

ändringsarbetena anses ingå i den ursprungliga entreprenaden finns å andra sidan heller 

inget skäl till varför de skulle behöva motiveras med stöd av undantaget för 

direktupphandling av kompletterande byggentreprenader. 

Tilläggsarbeten skulle sannolikt kunna komma att behöva motiveras med stöd av 

undantagsbestämmelsen, under förutsättningen att alla rekvisiten är uppfyllda. Bland annat 

krävs, för att tilläggsarbeten ska kunna upphandlas med stöd av undantagsbestämmelsen, 

att de är nödvändiga för fullgörandet av det ursprungliga kontraktet. Det innebär inte att 

tilläggsarbeten alltid behöver kunna motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen utan 

att det under angivna förutsättningar finns en möjlighet att direktupphandla. Det är inte 

tillräckligt att låta den ursprungliga leverantören utföra tilläggsarbetena för att undantaget 

om direktupphandling av kompletterande byggentreprenader ska vara tillämpligt. Det går 

därför inte att hävda att tilläggsarbeten inte behöver upphandlas enligt LOU på grund av 

den ensamrätt till tilläggsarbeten som grundar sig i förpliktelserna i standardavtalen om de 

använts som grund för upphandling av ett offentligt kontrakt. 

Kompletterande byggentreprenader utgör inte tillkommande arbeten i form av likställda 

ÄTA-arbeten. Likställda ÄTA-arbeten är nödvändiga för att entreprenaden ska kunna 

färdigställas utan att nödvändigtvis påverka omfattningen av kontraktsarbetena. De medför 

egentligen inga kompletterande arbeten av entreprenaden utan enbart en annan mera 

kostsam metod för att få kontraktsarbetena utförda. Sannolikt kan likställda ÄTA-arbeten 
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således anses redan ingå i den ursprungliga entreprenaden eftersom leverans av föremålet 

för upphandlingen inte kan ske utan dessa arbeten. Därför behöver sannolikt inte likställda 

ÄTA-arbeten motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen om kompletterande 

byggentreprenader.  

Sannolikt borde även tilläggsarbeten som behövs på grund av säkerhetsåtgärder av indirekt 

slag kunna upphandlas som kompletterande byggentreprenader och inte enbart av vid 

händelser av typen force major. Vid sådana situationer kan synnerliga skäl eller synnerlig 

brådska åberopas för rätten att direktupphandla. 

Bedömningen om ett tilläggsarbete behöver upphandlas enligt huvudförfarandena eller om 

det finns en rätt och en möjlighet att upphandla dem med stöd av undantagsbestämmelsen 

är en bedömning som får göras från fall till fall. Det föreligger således ingen skyldighet att 

direktupphandla tilläggsarbeten. Den rättigheten som tillfaller den kontrakterade 

leverantören strider heller inte mot LOU för de fallen då möjlighet att upphandla enligt 

undantagsbestämmelsen föreligger. För de fallen då lagen kräver att arbetena upphandlas 

enligt huvudförfarandena i LOU får med sannolikhet leverantören berättigande enligt 

standardavtalen stå tillbaka.  
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6 REGLERING ENLIGT NY LAG OM OFFENTLIG UPPHANDLING 

6.1 Ändringar av kontrakt under löptiden 

Det nya direktivet innehåller en bestämmelse om ändringar av kontrakt under löptiden.208 

Det ansågs nödvändigt att klargöra under vilka omständigheter som ändringar av ett 

kontrakt under dess fullgörande kräver ett nytt upphandlingsförfarande, med hänsyn till 

relevant rättspraxis från EU-domstolen.209 Med relevant praxis åsyftas sannolikt domen 

pressetext, som är den centrala domen på området.210 EU-lagstiftaren har genom 

bestämmelserna önskat få till stånd en kodifiering av rättspraxis kring väsentlig ändring av 

villkor i offentliga kontrakt.211 Därför är bestämmelserna är troligtvis inte uttömmande i 

fråga om vilka situationer ändringar får ske.212 Krav på nytt upphandlingsförfarande 

kommer särskilt i fråga då ändring av villkoren rör omfattningen av och innehållet i 

parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter.213 Dock ska ändringar av kontraktet som 

leder till smärre förändringar av kontraktsvärdet upp till ett visst värde alltid gå att 

direktupphandlas utan att ett nytt upphandlingsförfarande enligt huvudförfarandena måste 

genomföras.214 

Bestämmelsen om ändringar av kontrakt under löptiden i det nya direktiven kommer att 

genomföras med endast redaktionella avvikelser från artikelns ordalydelse eftersom den har 

en materiell innebörd av avgörande betydelse för upphandlande myndighet.215 I 

delbetänkandet av genomförandeutredningen ansåg utredaren att det i bestämmelsen kunde 

urskiljas fyra huvudmoment. Dessa moment består av en huvudregel och tre grupper av 

undantagsbestämmelser. 

6.2 Lagförslaget 

Huvudregeln innebär att ett offentligt upphandlat kontrakt eller ramavtal inte får ändras utan 

att det genomförs en ny upphandling.216 Förutsättning för samtliga undantagsbestämmelser 

                                                           
208 Se artikel 72, direktiv 2014/24/EU.  
209 Se skäl 107 i direktiv 2014/24/EU. Se även Arrowsmith 2014, s. 597. 
210 Se SOU 2014:51, Nya regler om upphandling, Delbetänkande av Genomförandeutredningen, s. 316. 
211 Se a.st. 
212 Se Arrowsmith 2014, s. 602. 
213 Se skäl 107 i direktiv 2014/24/EU. 
214 Se SOU 2014:51, a.st. 
215 Se a.a., s. 317. 
216 Se a.a., s. 441. 
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är att ändringarna inte är att anses som väsentliga.217 Dock är ändringar enligt de två första 

undantagen i sig att anses som oväsentliga.218 

Det första undantaget tar sikte på ändringar av mindre värde. Enligt lagförslaget ska en 

ändring av kontraktsvärdet vara tillåten såtillvida den inte medför en ökning av det 

ursprungliga kontraktets värde om tio procent för tjänster eller varor och femton procent 

för byggentreprenader samt att kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte 

ändras. Värdet av ändringen ska bedömas på grundval av det samlade nettovärdet av flera 

ändringar, om ändringarna har genomförts som successiva ändringar.219 

Det andra undantaget tar sikte på vissa specifika situationer; ändringsklausuler, 

kompletterande inköp, oförutsebara omständigheter och byte av leverantör då, ändringar i 

särskilda fall.220  

En ändringsklausul ska, enligt lagförslaget, vara tillåten om den inte medför att kontraktets 

eller ramavtalets övergripande karaktär ändras och att den klart, exakt och entydigt 

beskriver under vilka förutsättningar den kan tillämpas. Den ska även ange omfattningen 

och arten av ändringarna som kan komma att göras. Enligt artikeln i det nya direktivet kan 

en sådan klausul exempelvis avse pris eller optioner. 

En upphandlande myndighet får göra en kompletterande beställning av varor, tjänster eller 

byggentreprenader som inte ingick i den ursprungliga upphandlingen. Förutsättningarna är 

att priset inte får öka med mer än femtio procent av värdet på det ursprungliga kontraktet, 

fråga om prisökningen ska tillämpas på varje enskild ändring, att det är den ursprungliga 

leverantören som beställningen ska ske från, beställningen har blivit nödvändig att göra, ett 

byte av leverantör inte kan göras av ekonomiska eller tekniska skäl och ett byte av leverantör 

skulle medföra betydande olägenheter eller betydligt större omkostnader för den 

upphandlande myndigheten. Eftersom artikeln i det nya direktivet endast anger kontrakt är 

inte undantaget tillämpligt på ramavtal.221 Successiva ändringar i form av kompletteringar 

får inte görs i syfte att kringgå lagen.222 Således kan det sammanlagda värdet av flera 

                                                           
217 Se a.a., s. 316. 
218 Jmf. Arrowsmith 2014, s. 598 f. 
219 Se SOU 2014:51, s. 316. 
220 Se a.st. och s. 441. 
221 Se a.a., s. 442. 
222 Se a.st. 
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ändringar bli högre än värdet av det ursprungliga kontraktet.223 Enligt artikeln kan 

ekonomiska eller tekniska skäl exempelvis vara att ett byte av leverantör inte kan göras på 

grund av krav på utbytbarhet eller driftskompabilitet med redan befintlig utrustning, tjänster 

eller installationer som upphandlats vid den ursprungliga upphandlingen. 

En ändring är tillåten om behovet av den har uppstått till följd av oförutsedda 

omständigheter från den upphandlande myndighetens sida. Förutsättningarna är att 

ändringen inte innebär att priset ökar med mer än femtio procent av värdet på det 

ursprungliga kontraktet eller ramavtalet och att kontraktets eller ramavtalets övergripande 

karaktär inte ändras. Om flera ändringar genomförs successivt ska i fråga om prisökningen 

tillämpas på varje enskild ändring.224 Vad en upphandlande myndighet borde ha kunnat 

förutse förutsätter att myndigheten håller sig informerad som en normalt aktsam ekonomisk 

aktör, en omdömesgill upphandlande myndighet.225 

Undantagen om kompletteringar och oförutsedda omständigheter motsvarar till viss del 

reglerna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering.226 En skillnad blir att 

kompletteringar kommer att kunna göras även om den upphandlande myndigheter hade 

kunnat förutse omständigheterna för behovet av kompletteringar.227 

Byte av den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet till en annan leverantör 

är en tillåten ändring under förutsättning att det inte finns skäl att utesluta att den nya 

leverantören, att den uppfyller tillämpliga krav för val av leverantörer i den ursprungliga 

upphandlingen, den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga 

leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar och omstruktureringarna inte 

medför andra väsentliga ändringar av kontraktet.228 Om den upphandlande myndigheten 

övertar den ursprungliga leverantörens skyldigheter gentemot leverantörens 

underleverantörer, ska det också anses vara ett byte av leverantör och en tillåten ändring. 

En leverantör kan även bytas ut med stöd av att det finns en ändringklausul som anger 

möjligheten.229 Artikeln i det nya direktivet anger att undantagen endast är tillämpligt på 

kontrakt och gäller således inte ramavtal. En företagsomstrukturering får inte göras i syfte 

                                                           
223 Se Arrowsmith 2014, s. 600 f. 
224 Se SOU 2014:51, s. 443. 
225 Se a.st. 
226 Se Arrowsmith 2014, s. 600 ff. 
227 Se a.st. 
228 Se SOU 2014:51, s 443. 
229 Se a.a., s. 444. 
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att kringgå lagen. I det nya direktivet finns exempel på vad som avses med 

företagsomstruktureringar. I artikeln anges uppköp, sammanslagningar, förvärv eller 

insolvens.230 

Det tredje undantaget medger att ändring får göras trots att förhållandena är sådana att de 

mer specifika undantagssituationerna inte föreligger. Den tredje gruppen av 

undantagsbestämmelser siktar sålunda in sig på övriga situationer.231 En förutsättning för 

att kunna upphandla med stöd av undantaget i bestämmelsen är att ändringen inte är att anse 

som väsentlig. En ändring ska anses vara väsentlig om den inför nya villkor i kontraktet 

som om de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen hade medfört att andra 

anbudssökande bjöds in att delta, att andra anbud blev aktuella att utvärdera eller att 

ytterligare leverantörer deltog i upphandlingen än de som bjöds in, utvärderades eller deltog 

i den ursprungliga upphandlingen. En ändring är även väsentlig om den innebär att 

kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den leverantör som 

har tilldelats kontraktet på ett sätt som inte medgavs i det ursprungliga kontraktet eller 

ramavtalet, den medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt eller 

den innebär att den leverantör som ursprungligen har tilldelats kontraktet byts ut mot en 

annan leverantör utan att förutsättningarna för byte är uppfyllda.232 

6.3 Direktupphandling 

Som tidigare konstaterats finns inga regler i LOU som uttryckligen tar sikte på ändringar i 

kontrakt under löptiden. Viss möjlighet till ändringar av kontrakt under löptiden ges genom 

bestämmelserna om förhandlat förfarande utan annonsering. 233 Således kan vissa ändringar 

av kontrakt under löptiden ske utan att ett nytt upphandlingsförfarande behöver genomföras. 

I lagrådsremissen fanns önskemål från några remissinstanser om förtydligande av 

entreprenadrättens förhållande till de nya reglerna om ändring av kontrakt under löptiden.234 

Regeringen ansåg att en analys inte lät sig göras i remissen och att reglerna enligt det nya 

direktivet under alla förhållanden framstår som klara och uttömmande. Den hänvisade även 

till möjligheterna att upphandla kompletterande byggentreprenader utan annonserat 

                                                           
230 Se artikel 72, direktiv 2014/24/EU.  
231 Se a.a., s. 316. 
232 Se a.a., s. 444. 
233 Se a.a., s. 314. 
234 Se Lagrådsremiss, Nytt regelverk om upphandling, s. 749. 



47 
 

förfarande. Därför är upphandling av kompletterande byggentreprenader en möjlighet som 

finns att ändra kontrakt under löptiden enligt idag gällande lagstiftning.235 

6.4 ÄTA-arbeten 

Som nämnts önskade några remissinstanser förtydligande av entreprenadrättens förhållande 

till de nya reglerna om ändring av kontrakt under löptiden och en analys av hur 

bestämmelserna om ändring av kontrakt ska tillämpas på byggentreprenadkontrakt. 

Advokatfirman Foyen var av åsikten att ÄTA-arbeten ska kunna beställas utan att 

bestämmelserna om ändring av kontrakt i upphandlingslagstiftningen behöver tillämpas.236 

Bestämmelserna är ämnade att klargöra i vilka fall ett tilldelat kontrakt eller ingånget 

ramavtal får ändras utan att den upphandlande myndigheten eller enheten behöver 

genomföra en ny upphandling. 237 Meningen är således att regleringen inte ska påverka den 

nationella avtalsrätten eller den omedelbara kontakten mellan den upphandlande 

myndigheten och leverantören som utgörs av det civilrättsliga förhållandet.238 Därför är 

sannolikt inte bestämmelserna om ändring av kontrakt under löptiden ämnade att påverka 

de förpliktelserna parterna emellan vad gäller ÄTA-arbeten så länge inte arbetena kan bli 

föremål för en ny upphandling. Vilket även borde innebära att beroende på vilka 

förutsättningar som föreligger kan ÄTA-arbeten, så länge de inte utgör en väsentlig ändring, 

undantas upphandling med stöd av tre av de nya bestämmelserna; ändringar av mindre 

värde, beställningar av kompletterande byggentreprenader eller övriga situationer. 

ÄTA-arbeten borde kunna beställas med stöd av undantaget för ändringar av mindre värde 

så länge den samlade kostnaden för ÄTA-arbeten inte utgör en ökning av mer än femton 

procent av kontraktssumman och kontraktets övergripande karaktär inte förändras. Några 

remissinstanser efterlyste klargörande uttalanden om de nya bestämmelsernas innebörd.239 

Regeringen svarade att det inte var möjligt att närmare utveckla hur bestämmelserna ska 

tolkas och tillämpas i olika situationer, utan vad som kommer avses med kontraktets eller 

ramavtalets övergripande karaktär får avgöras av rättstillämpningen.240 

                                                           
235 Före genomförande av de nya direktiven. 
236 Se a.a., s. 745. 
237 Se a.st. 
238 Se a.st och Warnling-Nerep, Myndighetsutövning. 
239 Se Lagrådsremiss, Nytt regelverk om upphandling, s. 749. 
240 Se a.st. 
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Om ett enskilt ÄTA-arbete skulle innebära en större ändring som på grund av ekonomiska 

eller tekniska skäl, exempelvis att ett byte av leverantör inte kan göras på grund av krav på 

utbytbarhet eller driftskompabilitet med redan befintlig utrustning, tjänster eller 

installationer som upphandlats vid den ursprungliga upphandlingen, kan arbetena sannolikt 

beställas med stöd av undantaget för kompletterande byggentreprenader. Som nämnts är 

förutsättningen att priset inte får öka med mer än femtio procent av värdet på det 

ursprungliga kontraktet. 

Det sista möjliga, tillämpliga undantaget är ändringar i övriga situationer. Förutsättningarna 

är att ÄTA-arbetena inte skulle ha påverkat resultatet på så vis att en annan leverantör hade 

hamnat i en bättre rättslig situation i den ursprungliga upphandlingen om arbetena hade 

ingått i det ursprungliga kontraktet. Förutsättningen att den ekonomiska jämvikten inte får 

ändras till förmån för den tilldelade leverantören blir inte lika relevant då undantagen för 

ändringar av mindre värde och beställning av kompletterande byggentreprenader redan 

sätter gränser för den förändrade ekonomiska situationen. Slutligen får inte ÄTA-arbetena 

utgöra en betydande skillnad i kontraktets omfattning. Eftersom ett ÄTA-arbete potentiellt 

sett skulle kunna ändra på föremålet för upphandlingen är det även här relevant att se om 

kontraktets övergripande karaktär ändrats.241 

  

                                                           
241 Jmf. med avsnitt 4.7. 
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7 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER  

Syftet med att ange omfattningen av kontraktsarbeten överensstämmer med 

öppenhetsprincipen då meningen är att skapa insyn för att leverantörer ska kunna konkurrera 

på lika villkor. Föremålet för upphandlingen av en byggentreprenad bör i vart fall kunna 

preciseras till huvudobjekt, tilläggsobjekt, plats och storlek i omfattning av utförandet för att 

uppfylla öppenhetsprincipen. Tilläggsarbeten enligt standardavtalen kan inte anses utgöra 

ett eget objekt i en upphandling på grund av de snäva kraven på klassificering, sambandskrav 

och egenskapskravet. Dessutom är föremålet för upphandlingen omfattning av 

entreprenaden, innefattat ÄTA-arbeten, och inte kontraktsarbetenas omfattning. Således kan 

ÄTA-arbeten anses som konkurrensutsatta, redan upphandlade och därmed ingå i det 

ursprungliga kontraktet. Tillkommande arbeten som klassificeras som något annat än 

tilläggsarbeten, dvs. arbeten som inte uppfyller kraven på samband och egenskap för 

tilläggsarbeten, skulle dock kunna utgöra ett eget byggentreprenadkontrakt. I sådant fall kan 

ett nytt upphandlingsförfarande komma att krävas. 

ÄTA-arbeten kan utgöra en väsentlig ändring av ett offentligt byggentreprenadkontrakt. Det 

under förutsättning att ÄTA-arbetet skulle ha påverkat resultatet i den ursprungliga 

upphandlingen på så vis att en annan leverantör hade hamnat i en bättre rättslig situation om 

arbetena hade specificerats i det ursprungliga kontraktet och ändringen visar på betydande 

skillnader i förhållande till det ursprungliga kontraktet. Eftersom ett ÄTA-arbete potentiellt 

sett skulle kunna ändra på föremålet för upphandlingen, även om risken är väldigt liten sett 

till kraven på samband och egenskap, är det därför relevant att se om kontraktets 

övergripande karaktär ändrats. 

Det bör inte vara upp till parterna själva att avgöra om ett arbete som är att klassificera som 

ÄTA-arbete ingår i det ursprungliga kontraktet utifrån entreprenadrättsliga regler. Den 

bedömningen bör ske med hänsyn till upphandlingsreglerna, principerna och praxis på 

upphandlingsrättens område. ÄTA-arbeten kan därför, beroende på hur de bedöms ur ett 

upphandlingsrättsligt perspektiv, behöva upphandlas antingen enligt huvudförfarandena 

eller enligt de undantagsbestämmelser som finns. Det går heller inte att hävda ensamrätt till 

tilläggsarbeten i offentliga kontrakt enbart på grund av förpliktelserna i standardavtalen om 

de använts som grund för upphandlingen. Risken med att inte genomföra en ny upphandling 

vid situationer då ÄTA-arbeten till sin omfattning, storlek eller art, utgör en betydande 



50 
 

skillnad är att de kan komma att bedömas som en väsentlig ändring och därmed blir en 

otillåten direktupphandling.  

Har ett ÄTA-arbete inneburit en väsentlig ändring av ett offentligt kontrakt leder det till att 

ändring uppgår i det ursprungliga kontraktet och att ett nytt kontrakt anses ingånget. 

Eftersom det nya kontraktet som träffas av förfarandereglerna i LOU kan ett ÄTA-arbete 

som innebär en väsentlig ändring innebära att hela den ursprungliga upphandlingen behöver 

göras om vid ogiltigförklarande av det nya kontraktet. 

Eftersom avtalsrätten övergripande reglerar förhållandet mellan parterna inom 

entreprenadrätten innebär det sannolikt att även entreprenadrätten måste anpassas efter 

reglerna i LOU. Förbudet mot väsentlig ändring av villkor i offentliga kontrakt kan därför 

komma att begränsa beställarens ändringsbefogenhet, den dispositiva rätten och parternas 

avtalsfrihet, under kontraktets löptid. 

Som tidigare konstaterats finns inga regler i LOU som uttryckligen tar sikte på ändringar i 

kontrakt under löptiden. Viss möjlighet till ändringar av kontrakt under löptiden ges genom 

bestämmelserna om förhandlat förfarande utan annonsering. Därför är upphandling av 

kompletterande byggentreprenader sannolikt den möjlighet som finns att ändra kontrakt 

under löptiden. Kompletterande byggentreprenader har en viss likhet med ÄTA-arbeten. 

ÄTA-arbeten av typen ändringsarbeten borde dock vara uteslutna från möjligheten att kunna 

direktupphandlas såsom kompletterande byggentreprenader eftersom ändringsarbetena 

endast förbättrar eller effektiviserar den ursprungliga entreprenaden. Tilläggsarbeten som är 

nödvändiga bör dock kunna upphandlas med stöd av undantagsbestämmelsen. Det innebär 

inte att tilläggsarbeten alltid behöver kunna motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen 

utan enbart under förutsättning att tilläggsarbeten även uppfyller rekvisitet, att de är 

nödvändiga, som möjligheten att direktupphandla finns. Likställda ÄTA-arbeten anses ingå 

i den ursprungliga entreprenaden, föremålet för upphandlingen, och behöver sannolikt inte 

motiveras med stöd av undantagsbestämmelsen om kompletterande byggentreprenader.  

Bedömningen om ett tilläggsarbete behöver upphandlas enligt huvudförfarandena eller om 

det finns en rätt och en möjlighet att upphandla dem med stöd av undantagsbestämmelsen 

får göras från fall till fall. Det föreligger dock ingen skyldighet att direktupphandla ÄTA-

arbeten som kompletterande byggentreprenader. Den rättigheten som tillfaller den 

kontrakterade leverantören strider heller inte mot LOU eftersom det redan är inskrivet i 
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standardavtalen ”om inte annat följer av författning”. För de fallen då lagen kräver att 

arbetena upphandlas enligt huvudförfarandena i LOU får med sannolikhet leverantörens 

berättigande till ÄTA-arbeten stå tillbaka. 
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