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Sammanfattning 

 

Lagen om offentlig upphandling är i första hand en procedurlagstiftning som styr hur offentliga 

kontrakt ska upphandlas. Genom EU-domstolens rättspraxis har dock det upphandlingsrättsliga 

regelverket även kommit att styra hur kontrakt kan hanteras och ändras under kontraktets löptid. 

Huvudregeln är att betydande ändringar av väsentliga villkor i ett kontrakt ska ge upphov till 

en skyldighet att genomföra en ny upphandling. Det finns emellertid vissa undantag från denna 

skyldighet, varav en är om ändringen följer av en ändringsklausul i det ursprungliga kontraktet. 

En sådan ändring kan inte betraktas som än ändring av kontraktet utan snarast som en ändring 

i enlighet med villkoren i kontrakt. Undantaget för ändringsklausuler ger upphov till särskilda 

juridiska spörsmål och är därför värt att utreda för sig. 

 Detta examensarbete behandlar följaktligen reglerna som styr hur offentliga kontrakt kan 

ändras under kontraktets löptid med stöd av ändringsklausuler i det ursprungliga 

förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna. Den övergripande frågeställningen i 

examensarbetet är vilket utrymme det finns att genomföra ändringar i offentliga kontrakt i 

enlighet villkor som intagits i förfrågningsunderlaget eller de ursprungliga kontrakts-

handlingarna. För att klargöra rättsläget undersöker examensarbetet de krav som ställs på 

ändringsklausuler och analyserar vilka typer av ändringsklausuler som kan användas i 

offentliga kontrakt. Arbetet utreder även om den särskilda bestämmelse om ändringsklausuler 

och optioner som återfinns direktiv 2014/24/EU innebär någon förändring av rättsläget eller om 

det nya direktivet återspeglar gällande rättspraxis. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne 

I ett kommersiellt avtalsförhållande uppstår inte sällan ett behov av att justera innehållet i ett 

kontrakt för att bättre tillgodose parternas intressen och för anpassa avtalstextens oförändrade 

bokstav till en ständigt förändrad verklighet. Behovet görs sig inte mindre gällande i offentliga 

kontrakt,1 särskilt om kontraktet löper på lång tid eller påverkas av faktorer som parterna inte 

har full kontroll över. Orsakerna till att ett kontrakts ursprungliga villkor förlorar sin lämplighet 

kan vara många, men det kan röra sig om ändrade myndighetsuppdrag, nya produkter på mark-

naden eller ett kraftigt förändrat kostnadsläge för leverantören. Det är även möjligt att vissa 

åtaganden i kontraktet är beroende av ytterligare finansiering som ännu är osäker, men där den 

upphandlande myndigheten vill utöka kontraktet om och när sådana resurser tilldelas under 

kontraktets löptid. 

 Ett sätt att hantera förändrade omständigheter är att inkludera ändringsklausuler, såsom 

förlängningsklausuler, optioner, prisjusteringsklausuler, eller andra förbehåll, vars syfte är att 

understödja eller möjliggöra en kontinuerlig anpassning enligt villkoren i det ursprungliga 

kontraktet. För att en sådan ändring ska kunna genomföras måste den dock vara förenlig med 

den rättsliga reglering som kontraktet omfattas av, en reglering som utgör ämnet för det här 

examensarbetet. Examensarbetet behandlar följaktligen reglerna som styr hur offentliga 

kontrakt kan ändras under kontraktets löptid med stöd av ändringsklausuler i det ursprungliga 

förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna. 

 Offentliga kontrakt omfattas av såväl nationell avtalsrätt som offentligrättsliga 

bestämmelser i LOU, bakomliggande EU-direktiv2 och primärrätt. Emedan avtalsrätten präglas 

av en betoning på principen pacta sunt servanta och således parternas behörighet att själva 

disponera över ett kontrakts innehåll syftar upphandlingsrätten till att förhindra diskriminering, 

säkerställa öppenhet under hela upphandlingsförfarandet och öppna upp den interna marknaden 

                                                 
1 Med offentliga kontrakt avses ett undertecknat skriftligt avtal med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller 

flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer och som avser utförandet av byggentreprenad, 

leverans av varor eller tillhandahållande av tjänster; se 2 kap. 10 § LOU. Härefter benämns för enkelhetens skull 

offentliga kontrakt som kontrakt, om inte sammanhanget gör en särskiljning lämplig. Om inte annat anges omfattar 

reglerna om ändringar av kontrakt som huvudregel även ändringar av ramavtal. 
2 Se direktiv 2004/18/EC. 
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för icke-snedvriden konkurrens.3 EU-domstolen har i domen pressetext Nachrichtenagentur 

och anslutande rättspraxis fastställt att väsentliga ändringar av kontrakt kan utlösa en skyldighet 

att genomföra en ny upphandling.4 En anslutande men i många fall undanskymd fråga är dock 

hur upphandlingsrätten styr hur ändringar kan ske i enlighet med kontrakt, genom klausuler 

som inkluderats i det ursprungliga kontraktet. Ändringsmöjligheter som inkluderats i kontrakts-

handlingarna utgör inte ändringar i egentlig mening utan genomförande av villkor och kan 

därmed inte bedömas på samma sätt som justeringar som sker genom nya och från kontraktet 

fristående överenskommelser.5 Ändringsklausuler ger således upphov till särskilda spörsmål 

om hur det upphandlingsrättsliga regelverket kan få genomslag i den allmänna avtalsrätten, 

såväl när det gäller hur upphandlande myndigheter får utforma innehållet i kontrakt, som hur 

parterna i avtalet får tillämpa klausuler i kontrakt. Från den upphandlande myndighetens 

perspektiv är det även av intresse att klargöra om det finns ett större utrymme att göra ändringar 

med hjälp av mer eller mindre preciserade förbehåll än den hade haft om ett sådant förbehåll 

inte inkluderats. 

 Behovet att utreda frågan har fått en ökad relevans mot bakgrund av nya art. 72(1)(a) 

direktiv 2014/24/EU, varigenom EU:s lagstiftare avsett att kodifiera EU-domstolens rättspraxis 

om väsentliga ändringar i offentliga kontrakt i form av ett särskilt undantag för klara, exakta 

och entydiga ändringsklausuler.6 Direktivet ska vara genomfört senast den 18 april 2016,7 men 

mycket tyder på att en ny lag om offentlig upphandling först kommer att antas efter att genom-

förandetiden gått ut. Eftersom benägenheten att överpröva ändringarsklausuler i upphandlande 

kontrakt sannolikt kommer att öka efter genomförandet av en formell regel finns det ett särskilt 

intresse av att inventera och fastställa innehållet i tillämplig rättspraxis, för att säkerställa 

direktivet fulla genomslag i svensk rätt. 

 

 

                                                 
3 Se bl.a. dom The Queen mot H.M. Treasury, ex parte The University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, 

punkterna 16-17; och dom Stadt Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 44; se även Arrowsmith, Sue, 

”Understanding the purpose of the EU’s procurement directives: the limitated role of the EU regime and some 

proposals for reform”, i The Cost of different goals of public procurement, Konkurrensverket, 2012, s. 67-69; och 

Arrowsmith, Sue, “The Purpose of the EU Public Procurement Directives: Ends, Means and Implications for 

National Regulatory Space for Commercial and Horizontal Procurement Policies”, i Barnard, Catherine, Gehring, 

Markus & Solane, Iyiola (red.), Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 14 (2011-2012), Hart 

Publishing, Oxford, 2013, s. 2ff. 
4 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
5 Se Arrowsmith, Sue, The law of public and utilities procurement: regulation in the EU and UK Volume 1, 3:e 

uppl., Sweet & Maxwell, London, 2014, s. 586-587. 
6 Se skäl 107 direktiv 2014/24/EU; SOU 2014:51, s. 315; och Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 

745. 
7 Se art. 90(1) direktiv 2014/24/EU. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Syftet med examensarbetet är att utreda och fastställa gällande rätt avseende vilka möjligheter 

och begränsningar det finns att utforma och använda ändringsklausuler i offentliga kontrakt, 

samt att fastställa om genomförandet av direktiv 2014/24/EU innebär några förändringar av 

rättsläget. Den övergripande frågeställningen är således vilket utrymme det finns att genomföra 

ändringar i offentliga kontrakt i enlighet villkor som intagits i förfrågningsunderlaget eller de 

ursprungliga kontraktshandlingarna.  

 Den övergripande frågeställningen inbegriper flera underliggande frågeställningar. Hur 

utstuderad måste en ändringsklausul vara? Räcker det med en friskrivning som anger att juste-

ringar kan komma att ske? Finns det något yttre gräns för vad en ändringsklausul kan reglera? 

Hur stor är möjligheten att ändra specifika aspekter av ett upphandlat kontrakt? Vilka typer av 

klausuler är tillåtna och hur kan de användas? 

För att uppnå nödvändigt fokus i examensarbetet kommer vissa avgränsningar att göras. 

Examensarbetet kommer i att första hand att behandla kontrakt enligt LOU och inte uttryckligen 

kontrakt som upphandlats enligt reglerna i LUF, LUFS eller LOV, eller koncessioner som om-

fattas av primärrätten.8 Syftet med arbetet är därtill att fastställa gällande rätt, varför arbetet 

inte kommer att ta ställning till om och när det är lämpligt att använda ändringsklausuler, utan 

snarast definiera det utrymme som finns för att ta tillvara på en sådan möjlighet. Arbetet 

kommer inte heller att hantera rättsliga hinder mot att använda ändringsklausuler på annan än 

upphandlingsrättslig grund.9 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Reglerna om väsentliga ändringar av kontrakt som omfattas av LOU är dock i regel tillämpliga även på offentliga 

kontrakt och koncessioner i allmänhet, varför slutsatserna i examensarbetet även är relevanta för de angivna 

avtalstyperna. 
9 Craig identifierar fyra olika begräsningar av möjligheten att ändra offentliga kontrakt i olika upphandlingssystem: 

(i) begräsningar som följer av den procedur varigenom kontraktet upprättats, (ii) den bemyndigande lagstiftning 

enligt vilken kontraktet ingicks, (iii) begränsningar som följer av nationell avtalsrätt, och (iv) begräsningar som 

följer av förvaltningsrättsliga föreskrifter; se Craig, 2010, s. 196-197. 
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1.3 Metod och material 

I examensarbetet används den rättsdogmatiska metoden för att fastställa vad som är gällande 

rätt, med vilket avses den rätt vars innehåll är fixerad i någon rättskälla eller den potentiella rätt 

som framgår av den juridiska metoden. Rättsdogmatiken utgör inte studiet av den verklighet 

där normerna omsätts i faktiskt mänskligt handlande, utan av rättssystemet som sådant.10 Att 

en regel utgör gällande rätt har i viss mening två betydelser, dels att regeln har ett högt värde 

och därför bör följas, dels att regeln har en viss egenskap som kan benämnas giltighet som kan 

konstateras objektivt utan bruk av värdeomdömen.11 För att fastställa gällande rätt tillämpas 

rättskälleläran för att avgränsa de källor vars innehåll är normativt12 från de icke-normativa 

källor som inte kan läggas till grund för vad som är korrekt eller vetenskapligt hållbar juridisk 

argumentation. På den nationella rättens område innebär det att moraliska, politiska och socio-

logiska argument och material får ge vika för en relativt stabil och avgränsad krets av rättskällor 

i form av lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin, som i sin tur kompletteras av tolknings-

regler.13 

Den traditionella uppdelningen i fyra hierarkiskt ordnade rättskällor och dess tolkning 

påverkas dock av det rättsområde som är föremål för utredning. En särskild metodologisk 

problematik aktualiseras på upphandlingsrättens område eftersom den till stor del grundar sig 

på EU-rätt, men även innehåller nationella offentligrättsliga bestämmelser inom det reglerings-

utrymme som lämnats åt den nationella lagstiftaren.14 I det fall en rättsregel tillhör det senare 

regleringsutrymmet kan svensk offentligrättslig metod huvudsakligen användas, men i flertalet 

fall kommer EU-rätten att utöva ett starkt inflytande över den svenska rättsordningen, särskilt 

genom principen om EU-rättens företräde,15 effektivitetsprincipen16 och principen om direktiv-

konform tolkning.17 Eftersom Sveriges medlemskap i EU ställer krav på EU-rättens genomslag 

kan därför inte svensk lagtext, förarbeten och prejudikat alltid beaktas som bindande i sig, utan 

                                                 
10 Se Jareborg, 2004 , s. 9. 
11 Se Peczenik, 1980, s. 27; se även Peczenik, 1995, s. 17. 
12 Med begreppen normativt eller bindande avses inte att källan alltid måste följas, men likväl att den kan eller 

måste beaktas i den juridiska argumentationen. 
13 Se bl.a Strömholm, 1996, s. 320-321. 
14 Ett exempel är att EU-rätten förvisso reglerar när och hur upphandlande myndigheter kan ta miljömässiga hänsyn 

vid fullgörande av kontrakt (genomförd i 6:13 LOU), men det står fritt för medlemsstater att reglera i vilken grad 

möjligheten ska utnyttjas (vilket har gjorts i och med den s.k. “bör-regeln” i 1:9 a LOU). 
15 Se dom Costa mot ENEL, 6/64, EU:C:1964:66, s. 218. 
16 Se dom Simmenthal, 106/77, EU:C:1978:49, punkt 24; och dom Factortame, C-213/89, EU:C:1990:257, s. 23. 
17 Se dom von Colson, 14/83, EU:C:1984:153, punkterna 26 och 28; och dom Marleasing, C-106/89, 

EU:C:1990:395, punkt 8. 
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måste värderas utifrån hållbarheten i den underliggande juridiska argumentationen.18 EU-rätten 

har i sin tur en egen rättskällelära med en normhierarki vars kategorisering trots vissa förtyd-

liganden i och med Lissabonfordraget fortsätter att utvecklas.19 Det finns å ena sidan bindande 

rättskällor i form av primärrätt (fördragen), sekundärrätt (förordningar, direktiv och beslut) 

och EU-domstolens rättspraxis, men även en uppsjö av vägledande källor som kan användas 

för att utröna gällande rätt.20 Även förarbeten till direktiv kan vara en användbar källa till 

argument, särskilt vid tolkning av nya bestämmelser såsom i direktiv 2014/24/EU, vilka inte 

behandlats av domstolarna. 

Vid tolkning av materialet används en EU-rättslig metod som ansluter till och 

återspeglar den metod som används av EU-domstolen.21 För att utröna en regels innehåll 

används en rad tolkningstekniker, men det utmärkande för rättsområdet är en utpräglad teleo-

logisk tolkningsmetod som söker främja syftet med en viss bestämmelse, fylla i luckor och 

motverka orimliga konsekvenser.22 EU-domstolen tolkar även reglerna i fördragen och direktiv 

i ljuset av de allmänna rättsprinciperna, något som är av särskild betydelse på upphandlings-

rättens område.23 

Angående användningen av det juridiska källmaterialet har vissa författare framhållit att 

rättsvetenskapsmannan måste hålla sig till samma rättskällor – dvs. lagtext, förarbeten och rätts-

praxis – som domaren och således arbeta inom det juridiska systemet.24 En alltför strikt 

tillämpning av detta ideal är dock inte gångbar, särskilt på EU-rättens område, utan det här 

examensarbetet kommer att använda sig av en pluralistisk syn på det rättsliga materialet som 

även beaktar material som inte är omedelbart verkande eller auktoritativt.25 För att utreda rätts-

frågan kommer examensarbetet att beakta kammarrätterna och Konkurrensverkets praxis, men 

även hänvisa till material från Norge, Danmark och England. Syftet är dock inte att utföra en 

komparation i egentlig mening, utan att använda komparativt material som en ”argumentations-

bank” för att fastställa hur de gemensamma EU-rättsliga reglerna ska tolkas och tillämpas.26 

                                                 
18 Se Peczenik, 1994, s. 306-311. 
19 Jfr Craig, 2011, 108-120; jfr även Strömholm, 1996, s. 322. 
20 Se art. 288 FEUF; se även Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 39-46. 
21 Se Arrowsmith, 2011, s. 34-43. 
22 Se Hettne & Otken Eriksson, 2011, s. 168-169. 
23 De fem allmänna rättsprinciper av som är av störst betydelse vid tolkning av reglerna om offentlig upphandling 

är likabehandlingsprincipen, icke-diskrimineringsprincipen, principen om öppenhet, proportionalitetsprincipen 

och principen om ömsesidigt erkännande; se bl.a. 1:9 LOU; skäl 2 och art. 2 direktiv 2004/18/EG; och art. 18(1) 

direktiv 2014/24/EU. 
24 Se Agell, 2002, s. 245. 
25 Jfr Olsen, 2004, s. 124. 
26 Jfr Sandgren, 2015, s. 54. För ett försvar av komparativ metod vid tolkningen av reglerna som styr utförandet 

av offentliga kontrakt, se Comba, 2013, s. 302-308. 
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Bruk av sådant icke-bindande material beaktas endast i egenskap av dess sakliga innehåll och 

inte dess form som sådan.  

 Sammantaget används en metod som inarbetar EU-rättslig metod inom ramen för rätts-

dogmatiken för identifiera relevant källmaterial och tillämpa de tolkningsregler som ger svar 

på rättsfrågan.  

 

1.4 Disposition 

Examensarbetet består av sju avsnitt. I avsnitt 2 redogörs för bakgrunden till den 

offentligrättsliga regleringen av offentliga kontrakt, vad en ändringsklausul är och hur reglerna 

om offentlig upphandling inskränker upphandlande myndigheters möjlighet att ändra i 

offentliga kontrakt. I avsnitt 3 presenteras en inledande redogörelse för regelverket för 

ändringsklausuler i offentliga kontrakt och hur reglerna har utvecklats i EU-domstolens rätts-

praxis och kommissionens publikationer. Efter att reglerna konkretiserats behandlar avsnitt 4 

de olika villkoren för bruket av ändringsklausuler mer ingående och utreder hur en ändrings-

klausul ska vara utformad för att möjliggöra ändringar i enlighet med klausulens innehåll. I 

avsnitt 5 kommer även ett urval av enskilda ändringsklausuler att analyseras, i syfte att utreda 

de särskilda frågor varje typ av klausul kan ge upphov till. Avslutningsvis kommer utredningen 

att kompletteras med en utredning av det nya upphandlingsdirektivet i avsnitt 6. Resultatet av 

utredningen kommer sedan ligga till grund för en sammanfattning och avslutande analys i 

avsnitt 7. 
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2 Bakgrund 

2.1 Det offentliga kontraktet 

LOU är i första hand en procedurlagstiftning som styr hur upphandlande myndigheter får ingå 

offentliga kontrakt, emedan frågan om hur offentliga kontrakt ska hanteras under lång tid har 

reglerats enligt samma regler som gäller för civilrättsliga avtal.27 Under de senaste åren, särskilt 

till följd av domen pressetext Nachrichtenagentur28 och kommissionen mot Tyskland,29 har upp-

handlingsrättens betydelse under kontraktets löptid dock utvidgats, med resultatet att nationell 

avtalsrätt fått ge vika när den hamnat i konflikt med tvingande EU-rättsliga principer och 

bestämmelser.30 Regleringen av offentliga kontrakt kan därför inte ses i ljuset av endast ett 

rättsområde, utan måste betraktas som ett samspel där EU-rätten kompletterar och vissa fall 

ersätter nationell rätt. Redan innan domen pressetext Nachrichtenagentur hävdade Slavicek att 

dåvarande ÄLOU borde behandlas som ett unionsrättsligt tillägg till AvtL eftersom offentliga 

kontrakt, till skillnad mot vanliga avtal, inte är öppna för omförhandlingar.31 Det är därmed inte 

heller möjligt enligt Slavicek att tillämpa vissa överlåtelse- och omförhandlingsklausuler även 

om klausulerna varit tillåtna på avtalsrättslig grund.32 Sundstrand har å sin sida noterat att AvtL 

och KöpL är dispositiva och således inte tillämpas om annan tvingande lagstiftning, inklusive 

LOU, reglerar ett visst förhållande.33 

 Istället för att se avtalsrätten och upphandlingsrätten som två olika system kan det därför, 

som Brodec och Janeček har förslagit, vara bättre att se regleringen av offentliga kontrakt som 

uppdelad i fyra hierarkiskt ordnande grupper, nämligen: (i) tvingande upphandlingsrättsliga 

regler, (ii) tvingande avtalsrättsliga regler,34 (iii) relevanta bestämmelser i det aktuella 

                                                 
27 Jfr Hellner, 2002, s. 14; se även Förslag till avgörande av generaladvokat Fennelly föredraget den 2 april 1998 

i Walter Tögel, EU:C:1998:16, punkterna 62-66. Se dock viss svensk förvaltningsrättslig reglering och krav på 

affärsmässighet i tidigare 15 § Upphandlingsförordningen (1986:366): ”Myndigheten får komma överens med 

leverantören om ändring i avtalade villkor eller medge att leverantören överlåter avtalet på någon annan, om det 

kan anses förenligt med myndighetens intressen. Myndigheten skall därvid iaktta affärsmässighet.” Förordningen 

upphävdes den 1 januari 1994. Se även Auricchio, 1998, s. 113-130. 
28 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
29 Se dom kommissionen mot Tyskland, C-503/04, EU:C:2007:432; se även Treumer, 2007, s. 371-386.  
30 Se Morawetz, 2014, s. 93; se även Simovart, 2010.1, s. 151.  
31 Se Slavicek, 2002, s. 27-28. 
32 Se a.a., s. 28. 
33 Se Sundstrand, 2013, s. 50. 
34 För en utförlig analys av upphandlingsrättens förhållande till svensk tvingande avtalsrätt med särskilt fokus på 

36 § AvtL, se Morawetz, 2014. 
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kontraktet, samt (iv) dispositiva avtalsrättsliga regler.35 Om två grupper av regler hamnar i 

konflikt med varandra, måste den underordnade ge vika för den överordnade. Samtidigt bör inte 

upphandlingsrättens inflytande över avtalsrätten överdrivas till den grad att avtalsrätten helt 

glöms bort.36 Reglerna om offentlig upphandling är förvisso omfattande och detaljerade, men 

är knappast så heltäckande att de alltid kommer i konflikt med nationell avtalsrätt. Offentliga 

kontrakt och ändringsklausuler som inkluderas i dem måste beaktas utifrån ett avtalsrättsligt 

perspektiv, men kommer vid en regelkonflikt att styras av reglerna om offentlig upphandling. 

 

2.2 Ändringsklausuler: definition och reglering 

Begreppet ändringsklausul har till synes ingen självständig innebörd i den svenska 

avtalsrättsliga doktrinen, men används här som ett samlingsnamn för en rad särskilda klausuler 

vars funktion är att åstadkomma eller understödja ändringar i de ursprungliga avtalsvillkoren.37 

 Det kan vara frågan om omförhandlingsklausuler vars gemensamma nämnare är att de 

stipulerar att avtalen ska eller kan omförhandlas om vissa omständigheter inträffar.38 

Omförhandlingsklausuler kan t.ex. påkalla årliga förhandlingar om en prislista, möjliggöra 

förhandlingar vid väsentligt ökade kostnader eller stipulera förhandlingar som ett obligatoriskt 

moment innan en avtalspart har rätt att häva ett kontrakt.39 Den rättsliga betydelsen av sådana 

klausuler är föremål för viss debatt, men Grönfors har framfört möjligheten att misslyckade 

omförhandlingar kan tänkas ge upphov till ersättningsanspråk, särskilt om en av parterna anses 

ha åsidosatt sin lojalitetsplikt under förhandlingarna.40 

 En ändringsklausul kan även formuleras som en villkorlig rätt för upphandlaren att 

ensidigt ändra villkoren för kontraktets utförande, inom vissa i kontraktet bestämda ramar. Ett 

exempel på en sådan klausul är bestämmelsen om ÄTA-arbete i 2 kap. 3 § AB04 som möjliggör 

                                                 
35 Se Brodec & Janeček, 2015, s. 95. Andra modeller är dock möjliga i olika medlemsländer där regleringen av 

offentliga kontrakt präglats av offentlig rätt snarare än civilrätt, se Comba, 2013, s. 302-308; och Xavier Codina, 

2015. 
36 Se bl.a. Kihlman, 2015, s. 247.  
37 För en alternativ definition, se däremot Naurup Oelsen, 2013, s. 60-64 enligt vilken ändringsklausuler utgör en 

underkategori av det mer generella begreppet justeringsklausul, tillsammans med optioner och 

omförhandlingsklausuler. Se även Smith,2014, s. 10-11. 
38 Se Lehrberg, 2008, s. 15 och 19 och 69ff. 
39 Se a.a., s. 16. 
40 Se Grönfors, 1995, s. 67. 
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ändrings- tilläggs och avgående arbete som har ”omedelbart samband” med kontrakts-

arbetena.41 

 Mer förutsebara ändringar i ett kontrakt kan komma till stånd genom åberopandet av 

optioner.42 En optionsklausul är i regel ensidigt förpliktigande och ger den ena parten en frihet 

att kräva en utfästelse om optionen tillämpas.43 Optioner kan avse avtalstiden (s.k. 

förlängningsklausul eller tidsoption), eller uppdragets omfattning, t.ex. genom att definiera 

produkter eller tjänster som köparen har rätt att beställa i framtiden. Utnyttjandet av en 

förlängningsklausul eller annan option kan ske genom ett aktivt beslut, men det är också möjligt 

att bruket sker genom automatisk förnyelse vid utebliven uppsägning. 

 Anpassning kan även ske genom prisjusteringsklausuler i form av valuta- och indexklau-

suler som föreskriver en mer mekanisk anpassning till förändringar på marknaden. Det kan vara 

frågan om en kontinuerlig prisjustering i förhållande till valutakurs eller konsumentprisindex, 

men det kan även vara frågan om en klausul kopplad till faktorprisindex eller annan beräkning 

som anknyter till den aktuella branschen som kontraktet avser. Två andra former av prisjuste-

ringsklausuler, vars användning tycks mindre utbredd, är benchmarking-klausuler och open-

book-prissättning.44 Benchmarking går ut på att priset justeras utifrån periodiskt utförda 

marknadsundersökningar där leverantören åläggs att justera sin prissättning i förhållande till 

det nya marknadspriset. Open-book-prissättning innebär å andra sidan att leverantören på ett 

transparent sätt ska redovisa sina kostnader och täckningsgrad, varefter ersättningen justeras så 

att täckningen eller vinsten förblir densamma under kontraktets löptid. 

 

2.3 Väsentliga ändringar i offentliga kontrakt 

Utgångspunkten är att förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna ska vara upprättade 

på ett uttömmande sätt innan upphandlingsförfarandet inleds och att de inte ska ändras efter 

annonseringen eller tilldelningen.45 Om parterna genomför väsentliga ändringar av villkoren i 

ett kontrakt kan det innebära att det ändrade kontraktet beaktas som ett nytt kontrakt som den 

upphandlande myndigheten är skyldig att upphandla enligt LOU.46 Om det nya kontraktet inte 

                                                 
41 Den här typen av ensidiga förbehåll som ger en ofta långtgående möjlighet för den beställaren att ändra 

kontraktet för att återspegla offentliga intressen är relativt vanligt förekommande i upphandlingskontrakt, se bl.a. 

Kahn,1986, s. 145-160; och Cibinic & Nash, 2006, s. 380ff. 
42 Klausuler av denna typ ska räknas in i beräkningen av värdet av ett kontrakt, se 3 kap. 3 § LOU. 
43 Se Adlercreutz, 2002, s. 87, se även Ramberg & Ramberg, 2014, s. 71-73. 
44 Se bl.a danska konkurrensverkets Vejledning om kontraktændringer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013, 

s. 37. 
45 Se dom kommissionen mot Spanien, C-278/01, EU:C:2003:635, punkt 53. 
46 Se Pedersen, 2008, s. 1120; se även Pedersen, Kristian, 2010, s. 631-636. 
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upphandlas kan det vara frågan om en olaglig direktupphandling som kan bli föremål för en 

ogiltighetstalan. En sådan ändring kan komma till stånd om ändringen innebär betydande 

skillnader i förhållande till bestämmelserna i det ursprungliga kontraktet och därmed visar på 

en avsikt att omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet.47 De grundläggande reglerna för 

hur offentliga kontrakt får ändras under kontraktets löptid konkretiserades och vidare-

utvecklades i domen pressetext Nachrichtenagentur,48 i vilken EU-domstolen konstaterade att 

det kan vara frågan om en väsentlig ändring som ålägger den upphandlande myndigheten att 

genomföra en ny upphandling:  

(i) om ändringen innebär att det införs villkor som, om de hade förekommit i det 

ursprungliga upphandlingsförfarandet, skulle ha gjort det möjligt att godkänna 

andra anbudsgivare än dem som ursprungligen godkändes eller att anta ett annat 

anbud än det som ursprungligen antogs,49 

(ii) om ändringen medför att kontraktets tillämpningsområde i väsentlig utsträckning 

utsträcks så att det även omfattar tjänster som inte först avsågs,50 eller 

(iii) om ändringen medför att kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den 

anbudsgivare som tilldelats kontraktet på ett sätt som inte föreskrevs i det 

ursprungliga kontraktet.51 

 

Huruvida en justering innebär en väsentlig ändring bedöms utifrån omständigheterna i varje 

enskilt fall, men undantag från skyldigheten att upphandla ska i regel tolkas restriktivt.52 

Omständigheter som gett upphov till en skyldighet att göra om upphandling har bl.a. innefattat 

förskjutning av riskfördelningen i ett kontrakt genom att den upphandlande myndigheten tagit 

på sig ansvar för en försäkring,53 höjning av priset med 10 %,54 en ändring vars värde i sig 

                                                 
47Se dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543, punkterna 44 och 46; och dom pressetext 

Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkterna 34. 
48 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351; se även Brown , 2008, s. NA253-NA267. 
49 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 35. 
50 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 36. 
51 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 37. En del doktrinförfattare har även 

inkluderat en fjärde omständighet som kan ge upphov till väsentliga ändringar, nämligen om ändringen, förutsatt 

att den hade förekommit i anbudsinfordran, skulle ha gjort det möjligt för anbudsgivarna att lämna väsentligt 

annorlunda anbud, hämtad från Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236 punkt 116; se bl.a. Sundstrand, 

2012, s. 286; Morawetz, 2014, s. 96; och Wallgren, 2015, s. 379. Den förhållandevis strikta regeln som utarbetades 

i domen Succhi di Frutta, punkt 116 har dock inte upprepats i senare rättspraxis, utan tycks ha snävats in genom 

regeln (i) ovan. För en uttrycklig förkastning av den fortsatta giltigheten av EU-domstolens uttalande i domen 

Succhi di Frutta, se Hebly & Heijnsbroek, 2013, s. 173. 
52 Se bl.a. förenade domar kommissionen mot Tyskland, C-20/01 och C-28/01, EU:C:2003:220, punkt 58; och dom 

kommissionen mot Grekland, C-394/02, EU:C:2005:336, punkt 33. 
53 Se Kammarrättens i Sundsvall dom den 22 augusti 2013 i mål nr 1379-13. 
54 Se dom kommissionen mot Spanien, C-84/03, EU:C:2005:14, punkt 49. 
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överstiger tillämpliga tröskelvärden55 och avstående från vitesersättning vid kontraktsbrott.56 

Betalningsmedlet är typisk sett ett sådant betydande villkor parterna inte får ändra på,57 men 

det kan därutöver vara otillåtet att ändra villkoren för betalningen såsom betalningstidpunkten 

och ersättningsnivån.58 En ändring kan vara väsentlig även om den inte ändrar den ekonomiska 

jämvikten mellan parterna, om kontraktets omfattning samtidigt utvidgas.59 Det kan vara 

otillåtet att föra in nya produkter i ett upphandlat sortiment,60 eller att utvidga ett ramavtal till 

att omfatta andra konsulttjänster än de som ursprungligen upphandlats.61 

 Alla ändringar utlöser dock inte en skyldighet att genomföra en ny upphandling. Vissa 

ändringar kan vara tillåtna om de endast påverkar villkor av mindre betydelse, eller om 

ändringen utgör en anpassning till den tekniska utvecklingen eller till yttre omständigheter 

såsom ett byte av nationell valuta.62 Doktrinförfattare har härutöver ofta gjort gällande att det 

finns ett särskilt undantag för framtida ändringar om de tydligt angivits i en ändringsklausul.63 

Möjligheten att göra sådana ändringar skiljer sig från ändringar av kontrakt och kräver således 

särskilda hänsyn. 

  

                                                 
55Se dom kommissionen mot Tyskland, C-160/08, EU:C:2010:230, punkterna 100-101; jfr även Kammarrättens i 

Stockholm dom den 23 juni 2015 i mål nr 7711-14. Kammarrätten beaktade särskilt ”vad bolaget anfört om 

kvantiteten och värdet av de tillagda produkterna”, vilket innefattade att de tillförda produkterna uppgick till ett 

värde av minst 9 % av det ursprungliga kontraktsvärdet och att värdet av de tillagda produkterna i sig översteg 

tillämpligt tröskelvärde. 
56 Se Kammarrättens i Jönköping dom den 10 augusti 2009 i mål nr 953-09. 
57 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 117; och dom pressetext Nachrichtenagentur, C-

454/06, EU:C:2008:351, punkt 59. 
58 Se Kammarrättens i Göteborg dom den 17 december 2014 i mål nr 3674-14; och Kammarrättens i Göteborg 

dom den 15 mars 2013 i mål nr 6952-12. 
59 Se Simovart, 2010.1, s. 156. 
60 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 23 juni 2015 i mål nr 7711-14. 
61 Se Konkurrensverkets beslut den 15 april (dnr 606/2014). 
62 Se dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543, punkterna 50-51; och dom pressetext Nachrichtenagentur, 

C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 70. 
63 Se bl.a. Poulsen, 2012, s. 176; Morawetz, 2014, s. 97; Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 62-63; Simovart, 2010.1, s. 

158; och Simovart, 2010.2 , s. 205-206. 
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3 Regelverket för ändringsklausuler 

3.1 Förhandlat förfarande enligt 4 kap. 8 § 1 st. 2 p. LOU 

Innan examensarbetet analyserar det undantag för ändringsklausuler som utvecklats i EU-

domstolens rättspraxis bör det inledningsvis noteras att det finns ett visst, om må hända 

begränsat, utrymme för ändringsklausuler i texten till nuvarande LOU och det bakomliggande 

direktivet. Möjligheten kommer till uttryck i bestämmelsen om förhandlat förfarande utan 

föregående annonsering i 4 kap. 8 § 1 st. 2 p. LOU, enligt vilken nya byggentreprenader eller 

tjänster som utgör upprepningar av tidigare uppdrag kan tilldelas samma leverantör, under 

förutsättningen att det nya kontraktet är i överensstämmelse med det ursprungliga projektet, 

värdet på upprepningarna har räknats in i det ursprungliga kontraktsvärdet och den upphand-

lande myndigheten har meddelat att förfarandet kommer användas i det ursprungliga 

förfrågningsunderlaget.64 Falk har tolkat bestämmelsen som en möjlighet för upphandlande 

myndigheter att upphandla och använda optioner om ytterligare uppdrag, förutsatt att den upp-

handlande myndigheten planerat för en sådan möjlighet i förväg.65 Lagtexten beskriver förvisso 

proceduren som ett förhandlat förfarande av ett nytt kontrakt, men det är i språklig mening 

tveksamt om ytterligare byggentreprenader eller tjänster av det här slaget verkligen utgör något 

nytt, med tanke på att optionen redan är upphandlad i och med det ursprungliga kontraktet.66 

Något större utrymme att förhandla om tillägget tycks inte heller finnas när regeln är begränsad 

till upprepningar av tidigare kontrakt. Utförandet av det nya kontraktet behöver förvisso inte 

vara helt och hållet identiskt med det tidigare kontraktet, men det måste vara väsentligen 

detsamma.67  

4 kap. 8 § 1 st. 2 p. LOU medger således en viss möjlighet att utforma och tillämpa 

ändringsklausuler om utvidgning av det ursprungliga kontraktet, men förfarandet kan inte 

användas för att ändra pris eller andra kvalitativa villkor, utan endast för att upphandla ”mer av 

samma sak”. Regeln är även olämplig för kontrakt som löper under lång tid, eftersom undan-

taget endast kan utnyttjas under tre år efter tilldelningen av kontraktet.68 Falk tycks vara av 

                                                 
64 Se även art. 31(4)(b) direktiv 2004/18/EG. 
65 Se Falk, 2014, s. 185. 
66 Se Bergqvist m.fl., 2012, s. 78. 
67 Se Arrowsmith, 2014, s. 1079. 
68 Se 4 kap. 8 § 3 st. LOU; se även dom kommission mot Italien, C-385/02, EU:C:2004:522, punkt 39. 
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uppfattningen att några utstuderade optioner om annat än upprepningar är svårförenligt med det 

upphandlingsrättsliga regelverket, men förordar som lösning att den upphandlande 

myndigheten utformar ett kontrakt med många olika projektfaser, för att istället avstå olika 

delar av kontraktet.69 Lösningen framstår som förhållandevis omständlig och inte heller helt 

nödvändig mot bakgrund av EU-domstolens rättspraxis om ändringar i offentliga kontrakt.  

 

3.2 Utvecklingen av ett särskilt undantag 

Fristående från regeln i 4 kap. 8 § 1 st. 2 p. LOU har EU-domstolen successivt utvecklat ett mer 

ingående och mindre strikt regelverk för bruket av ändringsklausuler inom ramen för den 

rättsliga regleringen av väsentliga ändringar. 

EU-domstolen gav vissa indikationer om sin ståndpunkt i domen Rennes Railways, där 

en mindre ändring i kontraktets värde vid återupptagna förhandlingar inte ansågs visa på en 

önskan att omförhandla de väsentliga villkoren i kontraktet.70 EU-domstolen noterade 

inledningsvis att det hade skett en prisökning som översteg inflationen under samma tid, men 

konstaterade, i strid med kommissionens argumentation, att prisutvecklingen följde av ”en 

exakt tillämpning av den formel för prisöversyn som fanns i kontraktsförslaget som de båda 

parterna kommit överens om”, en omständighet som snarast utgjorde ”ett tecken på kontinuitet 

i förfarandet än ett bevis för att ett väsentligt villkor i avtalet har omförhandlats.”71 Domen visar 

på att tillämpning av rena prisjusteringsklausuler inte innebär någon väsentlig ändring, även när 

det ökar kontraktets värde, om ändringen följer av kontraktet och inte inbegriper några 

förhandlingar från parternas sida. 

En mer utstuderad redogörelse för de krav som ställs på ändringsklausuler kom i EU-

domstolens avgörande i domen Succhi di Frutta, i vilken domstolen fastställde att en ändring 

av betalningsmedlet från äpplen och apelsiner till persikor och nektariner, utan en sådan 

stipulerad möjlighet i förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna, utgjorde en väsentlig 

ändring. EU-domstolen konstaterade att betalningsmedlet typisk sett var ett sådant villkor som 

den upphandlande myndigheten inte kan ändra på,72 men betonade samtidigt att den upphand-

lande myndigheten kunde ha undvikit problemet om den utformat ett förbehåll om framtida 

ändringar i sina upphandlingsdokument: 

                                                 
69 Se Falk, 2014, s. 189. 
70 Se dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543. 
71 Se dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543, punkterna 52-53 [min kursivering].  
72 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 117. 
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”118. Om den upphandlande myndigheten av särskilt angivna skäl vill kunna ändra vissa 

villkor för anbudsförfarandet efter valet av den anbudsgivare som skall tilldelas kontraktet, 

är den skyldig att uttryckligen ange att en anpassning kan komma att ske och på vilka villkor. 

Detta skall göras i den anbudsinfordran som myndigheten själv har upprättat och som skall 

utgöra ramen för förfarandet, så att samtliga företag som är intresserade av att delta i upp-

handlingen får kännedom om detta från början och således behandlas lika när de utformar 

sina anbud.”73 

Om en sådan möjlighet inte föreskrivits uttryckligen kan inte heller den upphandlande myndig-

heten fortsätta förfarandet och tillämpa andra villkor än de som föreskrevs från början.74 Domen 

Succhi di Frutta avsåg förvisso i sak ändringar under anbudsförfarandet, men EU-domstolen 

betonade att den upphandlande myndigheten var skyldig att följa kriterierna den själv utformat 

ända fram till dess att genomförandet av det aktuella kontraktet avslutats, varför kraven på 

ändringsklausuler bör vara likvärdiga såväl under som efter tilldelningsbeslutet.75 I domen 

uttryckte inte EU-domstolen exakt hur en anpassningsmöjlighet borde utformas, men 

domstolen betonade vikten av att den upphandlande myndigheten håller sig innanför de ramar 

den själv har bestämt och att villkoren för förfarandet utformas på ett tydligt sätt: 

 

”111. Principen om insyn följer av [likabehandlingsprincipen], och dess syfte är huvud-

sakligen att garantera att det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från 

den upphandlande myndighetens sida. Den innebär att samtliga villkor och bestämmelser för 

upphandlingsförfarandet skall vara formulerade, i meddelandet om upphandling eller i 

kontraktshandlingarna, på ett klart, precist och entydigt sätt dels för att alla rimligt 

informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare skall kunna förstå den exakta 

innebörden av dessa och tolka dem på samma sätt, dels för att den upphandlande 

myndigheten skall kunna kontrollera om anbuden från de sistnämnda uppfyller 

upphandlingskriterierna.”76 

Genom att betona att villkoren för kontraktet inte endast måste förekomma i förfrågnings-

underlaget eller kontraktshandlingarna, utan därtill ska vara klara, precisa och entydiga, 

uppställde EU-domstolen vissa krav för att förhindra att upphandlande myndigheter förbehåller 

sig breda och oprecisa möjligheter till framtida ändringar som ger en alltför stor valfrihet vid 

dess tillämpning.  

 

                                                 
73 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 118 [min kursivering]. 
74 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 119. 
75 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 115.  
76 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 111 [min kursivering]. 
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Ett snarlikt resonemang användes i domen kommissionen mot Frankrike som avgjordes sex 

månader efter domen Succhi di Frutta.77 I målet hade den upphandlande myndigheten i 

förfrågningsunderlaget till en formgivningstävling inkluderat en klausul om att vinnaren i 

tävlingen eventuellt kunde komma att tilldelas andra uppdrag av betydligt större värde och 

omfattning i projektets senare etapper. EU-domstolen konstaterade att föremålet för varje 

kontrakt och tilldelningskriterierna måste vara klart definierade och att detta var avgörande för 

att bestämma vilket förfarande som ska tillämpas vid en tilldelning.78 Domstolen noterade att 

”[a]v detta följer i det här fallet att enbart möjligheten att tilldela kontraktet för den andra 

etappen enligt kriterier som ställts upp för ett annat kontrakt – det som avsåg den första etappen 

– inte är att jämställa med att ingå kontraktet enligt ettdera av de förfaranden som föreskrivs i 

direktivet.”79 Arrowsmith har tolkat uttalandet som en hänvisning till faktumet att den upp-

handlande myndigheten inte utvärderade anbuden i den ursprungliga upphandlingen på ett sätt 

som kunde fastställa vilken leverantör som var bäst lämpad för det senare uppdraget, utan att 

den upphandlande myndigheten istället avsåg att förhandla om det senare uppdraget.80 Domen 

indikerar även att klausuler som möjliggör tillägg eller ändringar som ligger långt utanför 

föremålet för kontraktet kan resultera i väsentliga ändringar, även om de stipuleras i 

kontraktet.81  

Parallellt med och i anslutning till EU-domstolens domar har även kommissionen berört 

möjligheten att inkludera mekanismer i kontraktshandlingarna för att möjliggöra ändringar. I 

sitt beslut om statsstöd i London Underground public private partnership, som avsåg en upp-

handling av tunnelbanesystemet i London, betonade kommissionen att klausuler ägnade att 

anpassa kontrakt till externa omständigheter, t.ex. inflation, bör vara tillåtna under förut-

sättningen att de var kända för samtliga anbudsgivare och kan nyttjas på ett objektivt sätt.82 

Kommissionen antog ett liknande förhållningssätt i sin Grönbok om offentlig-privata 

partnerskap i vilken institutionen konstaterade att EU-rätten i allmänhet inte vänder sig mot 

möjligheten att beakta utvecklingen under ett kontrakts löptid, under förutsättningen att 

anpassningen sker under iakttagande av principerna om likabehandling och insyn: 

                                                 
77 Se dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523.  
78 Se dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523, punkterna 34-35.  
79 Se dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523, punkt 36. 
80 Se Arrowsmith , 2014, s. 587. 
81 Jfr skäl 109 direktiv 2014/24/EU: ”/…/ leder till att den övergripande upphandlingen får en annan karaktär, 

exempelvis genom att de byggentreprenader, varor eller tjänster som ska upphandlas ersätts med något annat eller 

genom att typen av upphandling förändras i grunden” [min kursivering].  
82 Se London Underground public private partnership, State aid No 264/2002, C (2002) 3578fin, punkt 86 [endast 

tillgänglig på engelska]. 
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”I de samrådsdokument som under urvalsförfarandet överförts till anbudsgivare eller 

kandidater kan även klausuler om automatisk anpassning föreskrivas, såsom klausuler om 

prisindexering eller om införande av omständigheter under vilka en översyn av uttagna 

avgifter blir möjlig. Där kan även föreskrivas klausuler om revision i den mån de exakt 

kartlägger de omständigheter och villkor under vilka anpassningarna kan införas i 

avtalsförbindelsen. Det är emellertid alltid viktigt att dessa klausuler är tillräckligt tydliga för 

att det skall bli möjligt för de ekonomiska aktörerna att tolka dem på samma sätt som under 

fasen för urval av den privata partnern.”83 

 

Kommissionen upprepade till synes EU-domstolens tolkning i domen Succhi di Frutta, men 

konkretiserade den genom uppställa krav på att ändringsklausulen måste ha förekommit i 

samrådsdokumenten, varit tillräckligt tydligt beskriven och angett exakt vilka omständigheter 

under vilka ändringen kunde aktualiseras. Kommissionen gav även ett mer konkret exempel i 

sitt tolkningsmeddelande om konkurrenspräglad dialog, i vilken institutionen framförde att den 

upphandlande myndigheten, i ett kontrakt för upprättandet av ett transportsystem i en bestämd 

zon, kan vilja inkludera en option om en möjlighet att utvidga systemet till ett större område.84 

Efter flera år återkom EU-domstolen till frågan om ändringsklausuler i sin utförliga dom 

pressetext Nachrichtenagentur år 2008.85 I domen godtog EU-domstolen bl.a. en justerad pris-

indexklausul och slog fast att även en ändring av kontraktets ekonomiska jämvikt till fördel den 

anbudsgivare som tilldelats kontraktet är tillåten om möjligheten inkluderats i det ursprungliga 

kontraktet.86 Domstolen konstaterade även att ett byte av medkontrahenten i regel utgjorde en 

väsentlig ändring ”såvida inte detta byte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet, exempelvis 

genom anlitande av underleverantörer.”87 EU-domstolen avstyrkte dock i domen Wall att det 

skulle vara frågan om en ovillkorlig rätt att göra en sådan ändring genom att betona att ett byte 

av underleverantör kan, ”även om denna möjlighet föreskrivs i avtalet, i undantagsfall utgöra 

                                                 
83 Se Grönbok om offentlig-privata partnerskap och EG-rätten om offentlig upphandling och koncessioner, KOM 

(2004) 327 slutlig, punkt 47; se även Kommissionens tolkningsmeddelande om tillämpningen av EG-rätten om 

offentlig upphandling och koncessioner på institutionella offentlig-privata partnerskap (IOPP) (Text med betydelse 

för EES), EUT C 91, 12.4.2008, s. 4-9, s. 8, i vilken kommissionen nästintill ordagrant upprepar EU-domstolens 

formulering i dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 118. 
84 Se Commission Explanatory Note on Competitive Dialogue, corresponding to document CC/2005/04:rev 1 of 

5.10.2005, fotnot 14 [endast tillgänglig på engelska]. 
85 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
86 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 37: ”om ändringen medför att 

kontraktets ekonomiska jämvikt ändras till förmån för den anbudsgivare som tilldelats kontraktet på ett sätt som 

inte föreskrevs i det ursprungliga kontraktet”. 
87 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 

40. 



22 

 

en sådan ändring i en av de väsentliga delarna i koncessionsavtalet, när användning av en under-

entreprenör i stället för en annan, med hänsyn till den aktuella prestationens särdrag, har varit 

en avgörande faktor vid avtalets tecknande”.88 EU-domstolen bekräftade således vad den redan 

implicit uttryckt i domen Succhi di Frutta, nämligen att ett förbehåll om framtida ändringar i 

sig inte fråntar den upphandlande myndigheten dess skyldighet att bedöma huruvida den 

ändring den ämnar att genomföra är en ändring enligt avtalet eller en ändring av avtalet, samt 

huruvida ändringen är förenlig med de upphandlingsrättsliga kraven på likabehandling och 

öppenhet. Domen Wall är här av särskilt intresse eftersom den indikerar att även en klausul som 

samtliga anbudsgivare är medvetna om kan ge upphov till otillåtna ändringar om den tillämpas 

på ett sätt så att avgörande villkor i kontraktet ändras.89 

Sammanfattningsvis framstår det som om det finns ett större utrymme att åstadkomma 

anpassningar av offentliga kontrakt om villkoren för en ändring formulerats i en ändrings-

klausul.90 Det framstår dock som att möjligheten att utforma och använda ändrings-klausuler 

begränsas av en serie krav som är ägnade att säkerställa likabehandling och öppenhet under 

hela upphandlingen. Kraven på ändringsklausuler i upphandlingsrätten kan systematiseras på 

flera olika sätt, men delas här in i tre övergripande krav för vidare analys: 

 

1) Krav på förekomst i förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna: 

ändringsklausulen ska ha förekommit i det ursprungliga upphandlings-

dokumenten och upphandlats på ett korrekt sätt, 

2) Krav på tillräcklig tydlighet: ändringsklausulen ska vara utformad på ett klart, 

precist och entydigt sätt och inte vara alltför brett formulerad,91 och 

3) Förbud mot alltför långgående ändringar: ändringsklausulen ska inte, även om 

den är formulerad på ett tydligt sätt, vara så omfattande att den strider mot de 

allmänna rättsprinciperna.92 

 

En mer detaljerad redogörelse för dessa krav kommer att presenteras i avsnitt 4 nedan. 

 

  

                                                 
88 Se dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, punkt 39 [min kursivering]. 
89 Se Arrowsmith, 2014, s. 587. 
90 Se Fabricius, 2014, s. 590. 
91 Se bl.a dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkterna 111 och 118. 
92 Se bl.a. dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, punkt 39; och dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, 

EU:C:2004:523. 
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4 Villkor för bruket av 

ändringsklausuler i offentliga kontrakt 

4.1 Förekomst i förfrågningsunderlaget eller 

kontraktshandlingarna 

Att en ändringsklausul förekommer i ett offentligt kontrakt innebär inte nödvändigtvis att 

klausulen kan tillämpas för att få till stånd en tillåten ändring. En nödvändig förutsättning är 

nämligen att ändringsklausulen, i likhet med kontraktet, har upphandlats enligt ett av de tillåtna 

förfarandena i LOU. Huvudregeln är att ett offentligt kontrakt ska annonseras93 men det är även 

möjligt att en ändringsklausul förekommer i ett kontrakt som upphandlats enligt ett icke-

annonserat förhandlat förfarande eller genom en tillåten direktupphandling.94 Paulsen har 

noterat att villkoren i en upphandling kan ändras under upphandlingens gång, särskilt om det är 

frågan om ett förhandlat förfarande, varför bedömningen huruvida en ändring är väsentlig inte 

endast kan utgå ifrån det ursprungliga förfrågningsunderlaget, utan även måste ta hänsyn till 

om villkoren i kontraktet har ändrats under förhandlingarna.95 Det är möjligt att förfrågnings-

underlaget till ett förhandlat förfarande innehåller en ändringsklausul som parterna i något 

avseende förhandlar om. I så fall är det ändringsklausulen som förekommer i de slutliga 

kontraktshandlingarna som ska tas i beaktning. 

 Det är dock inte möjligt att efter tilldelningsbeslutet föra in och sedan åberopa en option 

eller annan ändringsklausul som inte förekommit i det ursprungliga kontraktet. 

Konkurrensverket har i ett beslut den 15 december 2014 (dnr 546/2014) riktat kritik mot en 

upphandlande myndighet som efter att ha slutfört en upphandling av en hiss i efterhand avtalat 

om en ”muntlig option” om köp av ytterligare två hissar.96 En sådan option kunde inte användas 

för att göra ytterligare oannonserade inköp, utan innebar snarast en väsentlig ändring av 

villkoren i kontraktet, eftersom kontraktets värde tredubblats och den ekonomiska jämvikten 

förskjutits till leverantörens fördel. Eftersom bedömningen huruvida ett betydande villkor har 

                                                 
93 Jfr Asplund m.fl., 2012, s. 40. 
94 Se 4 kap. och 15 kap. LOU. 
95 Se Poulsen, 2012, s. 177. 
96 Se Konkurrensverkets beslut den 15 december 2014 (dnr 564/2014). 
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omförhandlats tar sin utgångspunkt i det kontrakt som tilldelats måste därmed även ändrings-

klausulen ha förekommit i det ursprungliga kontraktet. 

 Kontraktet i sig måste även ha upphandlats. I Kammarrättens i Stockholm dom i mål nr 

6784-08 uppkom frågan om en förlängning och ett tillägg kunde genomföras år 2005 med stöd 

av villkor i ett kontrakt som tilldelats utan ett korrekt upphandlingsförfarande år 2002.97 

Kontraktet från 2002 kunde inte bli föremål för överprövning men Kammarrätten fann 

”sammanfattningsvis att det inte visats att 2005 års avtalsförlängning funnits med i något 

annonserat upphandlingsförfarande eller i något annat ursprungligt direktilldelat kontrakt som 

ingåtts i enlighet med vad som är föreskrivet i LOU om vissa icke-annonserade undantags-

förfaranden. Det kan därför inte vara fråga om ett tilläggsavtal eller avtalsförlängning som är 

förenlig med LOU”.98 Huruvida en ändringsklausul funnits med från kontraktets tillkomst 

saknar med andra ord betydelse om inte kontraktet ändringsklausulen återfinns i har 

upphandlats på ett korrekt sätt och ändringsklausulen har funnits med från början. 

 

4.2 Tillräcklig tydlighet: ”klara, precisa och entydiga” 

4.2.1 Allmänt 

Om en ändringsklausul har förekommit i det ursprungliga förfrågningsunderlaget eller 

kontraktshandlingarna är det även nödvändigt att bedöma huruvida klausulens innehåll 

motsvarar de krav som ställs på en ändringsklausul i upphandlingsrätten. Enligt EU-domstolen 

i domen Succhi di Frutta punkt 111 ska kontraktsföremålet och villkoren i en offentlig 

upphandling vara formulerade på ett klart, precist och entydigt sätt.99 Syftet med kravet är att 

                                                 
97 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 14 september 2010 i mål nr 6784-09. Domen bör läsas tillsammans 

med Konkurrensverkets yttrande i målet, som mer ingående behandlade frågan; se Konkurrensverkets yttrande 

den 11 maj 2009 (dnr 213/2009), se särskilt punkt 37: ”En förutsättning för att en avtalsförlängning ska vara 

förenlig med LOU är emellertid att det ursprungliga upphandlingskontraktet föreskrev denna förlängning och att 

denna var angiven i den ursprungliga annonsen eller förfrågningsunderlaget i den upphandling som föregick 

upphandlingskontraktet. Om så inte är fallet och om det inte heller förelåg förutsättningar enligt LOU att 

direkttilldela detta ursprungliga kontrakt med dess förlängningsklausul enligt något av lagens icke-annonserade 

undantagsförfaranden är avtalsförlängningen att anse som en ny upphandling och ett ingående av ett nytt kontrakt”. 
98 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 14 september 2010 i mål nr 6784-09 
99 Se även dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkt 42 ”tilldelningskriterierna skall vara 

formulerade /…/ på ett sådant sätt att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare kan tolka 

kriterierna på samma sätt”; dom EVN Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkt 59 ”utformats tillräckligt klart 

för att uppfylla de krav på likabehandling och insyn”; dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, 

EU:C:2004:523, punkt 34 ”Principen om likabehandling /…/ medför krav på att föremålet för varje kontrakt 

liksom kriterierna för dess tilldelning är klart definierade”; dom Hollänska kaffemålet, C-368/10, 

EU:C:2012:284, punkt 109: ” alla villkor och bestämmelser avseende förfarandet för kontraktstilldelning ska 

uttryckas klart, precist och otvetydigt”; dom Cartiera dell’Adda Spa mot CEM Ambiente SpA, C-42/13, 

EU:C:2014:2345, punkt 44: ” samtliga villkor och bestämmelser för tilldelningsförfarandet ska vara formulerade, 

i meddelandet om upphandling eller i förfrågningsunderlaget, på ett klart, precist och entydigt sätt”. 
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säkerställa att likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen efterföljs och att villkoren i 

förfrågningsunderlaget och kontraktshandlingarna tillämpas på ett för anbudsgivarna 

förutsebart och objektivt sätt såväl under upphandlingsförfarandet som under kontraktets löptid. 

Eftersom ändringsklausuler definierar ramen för upphandlingen genom att bestämma hur ett 

kontrakts art och omfattning kan minskas, utökas eller på annat sätt ändras är det av särskilt 

vikt att även dessa villkor tydliggörs i ett så tidigt skede som möjligt.100 Kommissionen har 

exempelvis inlett överträdelseförfarande mot Spanien när dess upphandlingslagstiftning tillåtit 

ändringar av betydande villkor, utan att villkoren för ändringen förekommit i 

kontraktshandlingarna på ett klart, precist och entydigt sätt.101 

Samtidigt finns det till synes en viss osäkerhet i doktrinen om hur ändringsklausuler ska 

vara utformade och hur tydliga de bör vara för att ändringen som följer av klausulen inte ska 

klassificeras som en otillåten direktupphandling. Arrowsmith hävdar att det är mindre sannolikt 

att det är frågan om ett nytt kontrakt om villkor om ytterligare arbeten bestäms av en 

förutbestämd objektiv mekanism än om ytterligare arbete inte bestämts i detalj från början.102 

Rosén Andersson drar slutsatsen att det finns ett större utrymme att göra ändringar om tydligt 

framgår av förfrågningsunderlaget att ändringar kan ske under vissa givna förutsättningar, 

medan Morawetz anför att ”förändringar genom tillämpningen av indexerings- och ändrings-

klausuler [har] ansetts tillåtna, förutsatt att de aktuella klausulerna förekom i det ursprungliga 

kontraktet, inte är för brett formulerade och därmed tillåter alltför långtgående förändringar.”103 

Det är med andra ord inte helt okomplicerat att avgöra hur en ändringsklausul måste vara 

formulerad, men som huvudregel bör en högre grad av tydlighet, som Fabricius noterar, 

resultera i ökad sannolikhet att en domstol godtar en ändring i enlighet med en ändringsklausul: 

 

”Jo mere klart ændringerne/udvidelserna er beskrevet i den utbudte kontrakt, og ju tydligare 

konsekvensrne a fog villkårene for ændringerne/udvidelserna, f.ek. med hänsyn til pris føljer 

af ferud fastsatte mekanismer i kontraktet, som icke er undergivet parternes frie rådighed jo 

bredere må rammerne for tilladerlige ændringer vaere.”104 

 

 

                                                 
100 Jfr dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 118. 
101 Se European Commission Press Release, 20 November 2009 (IP/09/1752). Ärendet avslutades efter att Spanien 

ändrat den aktuella lagstiftningen, se European Commission Press Release, 6 April 2011 (IP/11/430). 
102 Se Arrowsmith, 2014, s. 587. 
103 Se Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 90; och Morawetz, 2014, s. 97 och fotnot 44 [min kursivering]; se även 

Hartlev & Liljenbøl , 2013, s. 67. 
104 Fabricius, 2014, s. 590. 
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4.2.2 Anbudsgivarna ska förstå kraven i förfrågningsunderlaget 

Osäkerheten till trots ger EU-domstolens praxis vissa indikationer om hur ändringsklausuler 

bör utformas. Det framgår av domen Succhi di Frutta punkt 111 att villkoren i en upphandling 

ska vara utformade så att ”informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare skall kunna 

förstå den exakta innebörden av dessa och tolka dem på samma sätt” och av punkt 118 att villkor 

om möjliga ändringar ska formuleras ”så att samtliga företag som är intresserade av att delta i 

upphandlingen får kännedom om detta från början och således behandlas lika när de utformar 

sina anbud”.105 Formuleringarna ansluter till EU-domstolens tidigare rättspraxis om 

likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen som klargör att skyldigheten att annonsera 

upphandlingar ska ge potentiella anbudsgivare tillräckligt med information för att kunna avgöra 

huruvida det föreslagna kontraktet är av intresse.106 Skyldigheten att lämna insyn syftar till att 

garantera att upphandlingen kringgärdas av sådan offentlighet att den interna marknaden 

öppnas upp för icke-snedvriden konkurrens, men även att det går att kontrollera att 

upphandlingsförfarandena är opartiska.107 Om upphandlingslagstiftningen ska uppnå sitt 

bakomliggande syfte är det nödvändigt att de dokument upphandlande myndigheter utformar 

är så tydliga att potentiella leverantörer i olika medlemsländer kan förstå innebörden i annonsen 

eller förfrågningen och därmed kan ta ställning till om de vill delta i upphandlingen. För att så 

ska ske behöver potentiella anbudsgivare inte bara förstå vad som omfattas av kontraktet och 

vad anbudsgivaren förväntas leverera, utan de måste även kunna överblicka hur villkor i 

kontraktet kan ändras över tid. 

  EU-domstolen konkretiserade innebörden av likabehandlingsprincipen och öppenhets-

principen i domen SIAC Construction.108 Domen avsåg tilldelningskriterier men principen 

borde vara tillämplig på alla villkor i en upphandling: 

 

”41. Vidare innebär principen om likabehandling en skyldighet att möjliggöra insyn, så att man 

kan kontrollera att den iakttas (se, analogt, dom av den 18 november 1999 i mål C-275/98, 

Unitron Scandinavia och 3-S, REG 1999, s. I-8291, punkt 31). 

 

                                                 
105 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 111 och 118; se även Hebly & Heijnsbroek, 2013, 

s. 173. 
106 Se dom Beentjes, 31/87, EUC:1988:422, punkt 22. 
107 Se dom Telaustria, C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 62. 
108 Se dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553 
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42. Detta innebär i synnerhet att tilldelningskriterierna skall vara formulerade, i kontrakts-

handlingarna eller i meddelandet om upphandling, på ett sådant sätt att alla rimligt informerade 

och normalt omsorgsfulla anbudsgivare kan tolka kriterierna på samma sätt.”
 109

 

 

Förfrågningsunderlaget ska vara klart formulerat, men utgångpunkten för en sådan bedömning 

ska utgå ifrån en informerad och normalt omsorgsfull anbudsgivare och inte nödvändigtvis 

vilken potentiell anbudsgivare som helst. Kravet på tydlighet ska således inte tolkas alltför strikt 

utan måste anpassas till situationen. EU-domstolen vidareutvecklade inte hur pass informerad 

en sådan anbudsgivare borde vara, men generaladvokat Jacobs har framfört, i sitt förslag till 

dom i SIAC Construction, att en nationell domstol som prövar ett mål inte bara bör ta hänsyn 

till kontraktshandlingarnas ordalydelse, utan även måste ta hänsyn till det sätt på vilket 

kriterierna ”kan antas förstås av en anbudsgivare med normal erfarenhet i fråga om mätnings- 

och värdekontrakt”.110 Att flera leverantörer har tolkat förfrågningsunderlaget på ett annat sätt 

än den upphandlande myndigheten kan vara ett tecken på att förfrågningsunderlaget är så 

otydligt att det strider mot principerna i 1 kap. 9 § LOU.111 HFD har i RÅ 2002 ref. 50 förordat 

en förhållandevis tillåtande tolkning enligt vilken även förfrågningsunderlag ”som inte är 

optimalt utformade får godtas under förutsättningen att de principer som bär upp lagen om 

offentlig upphandling inte träds för när”.112 

 Rättsfallet har förvisso kriterats av Hettne och Öberg,113 men i slutändan måste 

bedömning av hur väl en upphandling uppfyller kraven på öppenhet och förutsebarhet utgå ifrån 

omständigheterna i varje enskilt fall.114 Huruvida en enskild ändringsklausul, oavsett om den 

möjliggör en anpassning till inflation eller en överlåtelse av kontraktet, är tillräckligt klart 

formulerad beror således på en bedömning om villkoren kan tolkas på samma sätt av anbuds-

givarna och om den kan tolkas på samma sätt under hela upphandlingsförfarandet. 

  

                                                 
109 Se dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkt 41-42 [min kursivering]. 
110 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Jacobs föredraget den 10 maj 2001 i SIAC Construction, 

EU:C:2001:266, punkt 51. 
111 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 23 januari 2014 i mål nr 6268-13. 
112 Se RÅ 2002 ref. 50. 
113 Se Hettne, 2005, s. 220. 
114 Se Asplund m.fl., 2012, s. 40. 
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4.2.3 Villkoren ska vara objektiva och möjliggöra enhetlig tillämpning 

En ändringsklausul kan inte heller vara så bred att den i praktiken innebär en friskrivning från 

skyldigheten att göra om en upphandling, t.ex. genom en klausul som endast stipulerar att det 

finns en vag möjlighet att ändringar kan komma att göras någon gång under kontraktets löptid. 

EU-domstolen konstaterade i domen Succhi di Frutta att det vid en ändring utan en uttrycklig 

befogenhet ”inte längre skulle finnas en garanti för att anbudsvillkoren tillämpades enhetligt 

eller att förfarandet var objektivt.”115 EU-domstolen la således inte bara vikt vid förekomsten 

av en befogenhet att göra någon form av ändring, utan även att villkoren skulle kunna tillämpas 

lika oavsett vilken leverantör som tilldelats kontraktet.116 Om det stod helt fritt för en 

upphandlande myndighet att med stöd av en brett formulerad ändringsklausul godtyckligt ändra 

ett kontrakt skulle det i praktiken innebära en absolut valfrihet vid tilldelningen, eftersom en 

upphandlande myndighet i efterhand skulle kunna ändra ett kontrakt till en favoriserad 

leverantörs fördel.117 

 Under processen som föregick domen Succhi di Frutta ifrågasatte kommission 

inledningsvis om inte en anbudsinfordran där det angivits att äpplen kunde ersättas av andra 

frukter skulle vara behäftad med en sådan osäkerhet att det skulle strida mot principerna om 

likabehandling och öppenhet. Generaladvokat Alber godtog dock inte kommissionens 

argumentation utan hävdade att det tvärtom är ”farhågan att den upphandlande myndigheten 

och andra anbudsgivare skulle kunna kringgå bestämmelserna om offentlig upphandling och i 

efterhand ändra villkoren för anbudsinfordran som medför en osäkerhetsfaktor som strider mot 

kraven på insyn och rättssäkerhet.”118 Problemet kunde istället ha löst om förfrågnings-

underlaget kompletterats med en klausul som innehöll möjligheten att anpassa utjämnings-

koefficienterna till marknadsutvecklingen, vilket kommissionen även kommit att göra i 

efterhand.119 I förslaget betonade generaladvokaten inte bara vikten av en uttrycklig befogenhet 

utan noterade att osäkerheten först skulle upphöra vid bruket av en fastlagt mekanism för hur 

ändringen skulle genomföras. EU-domstolen intog en snarlik ståndpunkt i sin slutliga dom i 

målet, där den konstaterade att den upphandlande myndighet borde ha beskrivit när och på 

                                                 
115 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 121. 
116 Jfr dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkt 44. 
117 Jfr dom SIAC Construction, C-19/00, EU:C:2001:553, punkt 42; jfr även dom Beentjes, 31/87, EU:C:1988:422, 

punkt 26. 
118 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Siegbert Alber föredraget den 24 oktober 2002 i Succhi di Frutta, 

EU:C:2002:610, punkt 75. 
119 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Siegbert Alber föredraget den 24 oktober 2002 i Succhi di Frutta, 

EU:C:2002:610, punkt 76. 
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vilka villkor en specifik ändring – i det här fallet ett byte av betalningsmedlen – kunde 

genomföras: 

 

”126. Det framgår dessutom uttryckligen av punkt 81 i den överklagade domen att 

kommissionen i förekommande fall således skulle ha kunnat föreskriva i anbudsinfordran att 

den förebehöll sig möjligheten att under vissa omständigheter ändra villkoren för betalning 

till anbudsgivarna, genom att i synnerhet ange exakt på vilka villkor de frukter som 

uttryckligen angavs som betalning för de aktuella leveranserna skulle kunna komma att 

ersättas av andra frukter. På så sätt skulle principerna om likabehandling och insyn ha följts 

till fullo.”120 

 

En ändring bör vara så preciserad i förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna att det 

framgår vilken typ av ändring som kan företas, vilka omständigheter som kan aktualisera en 

ändring och hur ändringen ska genomföras. Hartlev och Liljenbøl förordar att omständig-

heterna som påkallar en ändring enligt en ändringsklausul bör utformas på ett sätt så att de 

framstår som objektivt försvarbara.121 Det kan t.ex. vara frågan om ändrade kostnader med 

hänvisning till ändrade lagkrav, eller krav på att leverantören ska leverera sin senaste modell 

av en viss produkt. Det avgörande är inte att anbudsgivarna ska kunna förutse exakt hur en 

sådan lagändring eller modell kommer se ut, utan att de ska ha en likvärdig möjlighet att 

överblicka hur en definierad omständighet kommer att påverka kontraktets genomförande. Om 

en stipulerad omständighet inträffar ska det även vara klart hur kontraktet kommer att ändras i 

enlighet någon form av mekanism. En ändringsklausul som inbjuder till förhandlingar innebär 

å andra sidan en överhängande risk att likabehandlingsprincipen rubbas,122 särskilt som 

villkoren för en ändring då inte klart kan definieras i det ursprungliga förfrågningsunderlaget. 

 Av intresse är även tribunalens dom kommissionen mot Spanien (AVE), T-235/11, som 

avsåg nedsättning av stöd till ett upphandlat infrastrukturprojekt finansierat av EU:s 

sammanhållningsfond, bl.a. till följd av ändringar i projektets utformning i strid med direktiv 

93/38/EC om upphandling i försörjningssektorerna.123 Spanien framförde att bestämmelserna i 

                                                 
120 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 126; se även förenade domarna Succhi di Frutta, 

T-191/96 och T-106/97, EU:T:1999:256, punkt 81: ”Även om det antas att det fanns en sådan brist på äpplen i 

gemenskapen som kunde dras tillbaka, skulle kommissionen ändå i anbudsinfordran ha angivit de exakta villkoren 

för när de frukter som angavs som betalning för de ifrågavarande leveranserna kunde ersättas med andra frukter, i 

enlighet med principerna om insyn och likabehandling. I avsaknad av sådana villkor ålåg det kommissionen att 

inleda ett nytt anbudsförfarande.” 
121 Se Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 61. 
122Se a.a., s. 57-58; se även dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543, punkterna 44 och 46; och dom 

pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 34. 
123 Se dom kommissionen mot Spanien (AVE), T-235/11, EU:T:2013:49 [endast tillgänglig på spanska och franska]. 

Domen överklagades och upphävdes av EU-domstolen, som dock endast befattade sig med frågan om det 



30 

 

kontraktet som var föremål för prövning innehöll specifikationer som uttryckligt och klart 

möjliggjorde omfattande ändringar motiverade av allmänintressen, genom hänvisningar till 

nationell rätt och administrativa föreskrifter.124 Tribunalen godtog inte Spaniens argument, utan 

konstaterade att det aktuella villkoret inte enbart möjliggjorde ändringar vid oförutsedda 

omständigheter utan även vid odefinierade nya behov som kunde uppkomma under genom-

förandet. Bruket av endast ett villkor för att bedöma förekomsten av nya behov skulle tillåta 

den upphandlande myndigheten att ändra kontraktet efter eget godtycke under kontraktets 

löptid.125 Dessutom kunde inte heller hänvisningarna till de administrativa föreskrifterna 

garantera att likabehandlingsprincipen och öppenhetsprincipen respekterades, eftersom bestäm-

melserna hänförde sig huvudsakligen till de formella kraven för hur den upphandlande 

myndigheten kunde fortsätta med ändringen av det ursprungliga kontraktet.126 Den icke-

bindande domen avsåg relativt särpräglade spanska förhållanden,127 men visar på betydelsen att 

särskilja mellan ändringsklausuler som förutser specifika ändringar och klausuler som endast 

behandlar förfarandet varigenom ospecificerade framtida ändringar ska implementeras. Mot-

svarande distinktion har även gjort i engelsk rättspraxis.128 

 För att minimera sannolikheten att en ändring i enlighet med en ändringsklausul ger 

upphov till en otillåten direktupphandling bör klausulen inte bara beskriva vilka typer av 

ändringar som kan aktualiseras, utan även ange när och på vilka villkor en sådan ändring 

kommer att genomföras. 

                                                 
bakomliggande kommissionsbeslutet som varit föremål för tribunalens prövning hade tillkommit på ett korrekt 

sätt, se dom kommissionen mot Spanien, C-192/13 P, EU:C:2014:2156. 
124 Se dom kommissionen mot Spanien (AVE), T-235/11, EU:T:2013:49, punkt 64. För villkorens utformning, se 

punkterna 7, 8 och 12. 
125 Se dom kommissionen mot Spanien (AVE), T-235/11, EU:T:2013:49, punkt 67. 
126 Se a.a. 
127 För en översikt om hur ändringar av kontrakt regleras och har reglerats i Spanien, se Xavier Codina, 2015. 
128 För två rättsfall i vilken engelska domstolar har konstaterat att de åberopade ändringsklausulerna var för breda 

och ospecifika för att uppfylla kraven i domen Succhi di Frutta och EU-domstolens övriga rättspraxis, se R. (on 

the application of the Law Society) v Legal Sevices Commission [2007] EWCA Civ 1264, se särskilt punkterna 

70-76; och R. (on the application of Gottleib) v Winchester City Council [2015] EWHC 231, se punkterna 111-

126 och särskilt punkt 124; se även Henty, 2008, s. NA110; och Ashmore, 2015.1, s. NA81-NA87. I ett annat mål 

accepterade Supreme Court däremot ändringar i enlighet med en ändringsklausul i form av en utvidgning av B2B 

tjänsterna till att omfatta även andra myndigheter, när upphandlingsmeddelandet klargjorde att (i) kontraktet 

vinstmarginal inte kunde ökas utan båda parternas medgivande, (ii) det inte skedde någon ändring i 

riskfördelningen, (ii) kostnadsberäkningarna för de befintliga tjänsterna skulle användas för nya liknande tjänster, 

och (iv) avtalstiden skulle förbli densamma; se Edenred (UK Group) Limited and another (Appellants) v Her 

Majesty’s Treasury and others (Respondents) [2015] UKSC, se särskilt punkterna 13 och 43. Ashmore summerar 

slutsatserna som kan dras från rättsfallet som: “where there is an identifiable purpose behind a public contract, and 

some flexibility envisaged in the wording of the original OJEIU notice and procurement documents, there may be 

scope for seemingly substantial extension, provided there are prescribed limits (notably as to value) on how far 

that discretion can be exercised. This will, in each case, also depend on the subject matter of the contract, and of 

the proposed "extension" of scope, and the specific circumstances prevailing at the relevant time”; se Ashmore, 

2015.2, s. NA207. Domstolen utgick dock, av något oklara skäl, ifrån bestämmelserna i direktiv 2014/24/EU 

snarare än direktiv 2004/18/EC. 
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4.2.4 Villkoren ska möjliggöra beskrivning av art och omfattning och en 

uppskattning av kontraktets värde 

Om en upphandlande myndighet inkluderar en ändringsklausul i förfrågningsunderlaget bör 

den även, om möjligt, beskriva klausulens art och omfattning på ett så precist sätt att värdet på 

den potentiella ändringen kan uppskattas. En sådan skyldighet att uppskatta ändringens värde 

bör, i vart fall för optioner och förlängningsklausuler, framgå redan av 3 kap. 3 § LOU enligt 

vilken beräkningen av kontraktets värde ska innefatta värdet av sådana klausuler som om de 

utnyttjats.129 Värdet på en förlängning måste räknas med i kontraktet, särskilt som det totala 

kontraktsvärdet avgör huruvida en upphandlande myndighet är skyldig att tillämpa förfaranden 

enligt 4 kap. LOU eller kan direktupphandla.130 Kammarrätten i Stockholm har även konstaterat 

att en klausul om förhandling av priset som ska gälla under en förlängning inte ska räknas med 

om klausulen innehåller garantier om att priset inte höjs över det som gällt innan 

förlängningen.131 Om en omförhandlingsklausul eller annan bred ändringsklausul inte 

innehåller sådana garantier är det motsatsvis svårt att uppskatta ett högsta möjliga kontrakts-

värde och därmed avgöra vilket förfarande som kan användas. Det bör noteras att det är den 

upphandlande myndigheten som har bevisbördan för sitt val av upphandlingsförfarande. 

 Kammarrätten i Jönköping har i mål nr 2511-08 funnit att det saknar betydelse huruvida 

en förlängningsklausul endast är avsedd att användas i undantagsfall, utan den måste alltid 

räknas in i kontraktsvärdet.132 Arrowsmith har dock framfört uppfattningen att direktiv 

2004/18/EG inte kräver att den upphandlande myndigheten ska uppskatta kontraktets värde till 

kontraktets högsta möjliga värde inklusive utnyttjade optioner, utan endast behöver uppskatta 

värdet på basis av vad den förväntar sig kommer att inträffa. Om kontraktet innehåller en option 

som den upphandlande myndigheten inte tror sig behöva använda men inkluderar för 

exceptionella fall behöver den således inte inkludera optionens värde i uppskattningen av 

kontraktsvärdet.133 Den ursprungliga direktivtexten innehåller förvisso inget uttryckligt krav på 

att klausuler ska beräknas ”som om de utnyttjats” men Arrowsmiths tolkning framstår som svår 

                                                 
129 Se även 15 kap. 3 a § LOU för motsvarande bestämmelse om upphandlingar som inte omfattas av direktivet. 
130 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 15 juni 2011 i mål nr 3056-11; och Kammarrättens i Sundsvall dom 

den 15 april 2013 i mål nr 248-13. 
131 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 22 juli 2011 i mål nr 3103-11. 
132 Se Kammarrättens i Jönköping dom den 9 oktober 2008 i mål nr 2511-08. Den upphandlande myndigheten 

påstod i målet att den aktuella förlängningsklausulen var vanligt förekommande, men endast användas i ca 1 % av 

alla upphandling när särskilda behov uppstod. 
133 Se Arrowsmith, 2014, s. 460. 
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att förena med kraven på öppenhet och förutsebarhet.134 Att göra skillnad mellan olika former 

optioner och förlängningsklausuler beroende på sannolikheten att de kommer att utnyttjas 

skulle göra det svårt att i efterhand kontrollera om reglerna efterföljts och lämnar ett alltför stort 

utrymme för upphandlande myndigheter att göra en egen bedömning. 

 Det följer även av Bilaga VII A direktiv 2004/18/EG att ett meddelande om upphandling 

ska innefatta en uppskattning av slag, omfattning och/eller mängd av det som ska upphandlas, 

beroende på om det är ett kontrakt som avser byggentreprenader, tjänster eller varor. Den 

upphandlande myndigheten är därtill skyldig att ”ange särskilt option på fortsatt upphandling” 

och – om möjligt – ge en uppskattning av tidpunkten för utnyttjande av optionen, samt antalet 

eventuella förlängningar.135 Även platsen för utförandet ska anges. Det framstår således som 

om direktivet uppställer vissa krav på att anbudsgivare ska vara informerade om förekomsten 

av en förlängningsklausul, men även att villkoren och tidpunkten för dess användning ska vara 

någorlunda specificerade på förhand. Direktivtexten behandlar inte uttryckligen någon annan 

klausultyp än optioner om fortsatt förlängning, men det bör vara rimligt att samma behov av 

förutsebarhet och insyn som ligger till grund för bestämmelsen även gör sig gällande för 

ändringsklausuler som inverkar på kontraktets omfattning eller utförande i övrigt.136 Uppgifter 

om prestationens omfattning är trots allt viktig för att potentiella anbudsgivare ska kunna 

bedöma om de är intresserade av kontraktet,137 något som även bör gälla de utökningar eller 

avgränsningar av kontraktet som den upphandlande myndigheten kan tänkas införa under 

kontraktets löptid. Den nya lydelsen i direktiv 2014/24/EU tycks bekräfta detta synsätt genom 

en ändring av begreppet ”option på fortsatt upphandling” till det bredare begreppet ”alternativ” 

som bör innefatta även andra typer av optioner.138 Det framgår även av kommissionens 

genomförandeförordning 842/2011 Bilaga II.2) att den upphandlande myndigheten i 

meddelanden om upphandling kan inkludera såväl information om optioner som information 

om förlängningar.139 

                                                 
134 Se art. 9(1) direktiv 2004/18/EC. 
135 Se punkt 6 Bilaga VII A direktiv 2004/18/EG. 
136 Jfr även förhandlat förfarande utan föregående annonsering enligt 4 kap. 8 § 2 st. LOU enligt vilken optioner 

om upprepningsarbete först kan användas under förutsättning ”d) att värdet av det nya kontraktet ingått i 

beräkningen av värdet av det ursprungliga projektet enligt bestämmelserna i 3 kap., och e) att det i samband med 

den ursprungliga upphandlingen annonserats att det nu avsedda förfarandet kunde komma att användas.” 
137 Jfr Sundstrand, 2012, s. 200. 
138 Se punkt 7 Bilaga V Del C direktiv 2014/24/EU. Den engelska direktivtexten är något tydligare där den 

uppställer ett krav på att den upphandlande myndigheten ska inkludera ”[w]here appropriate, description of any 

options”. Formuleringen ”alternativ” i den svenska språkversionen är troligen en rest från kommissionsförslaget 

där även ordet ”options” i art. 72(5) om ändringsklausuler översattes som ”alternativ”. 
139 Se Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 av den 19 augusti 2011 om fastställande av 

standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling, och om upphävande av 

förordning (EG) nr 1564/2005 Text av betydelse för EES, EUT L 222, 27.8.2011, s. 1. Förordningen upphör att 
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Det är dock inte alltid möjligt att prissätta en ändring på förhand, t.ex. när en ny modell ersätter 

en gammal, eftersom priset omöjligtvis kan vara känt innan ändringen. Om så är faller bör det 

inte vara nödvändigt att uppskatta priset exakt, utan det avgörande är snarast huruvida 

justeringen vid ändringstillfället kan beräknas på ett sådant sätt så att parterna i kontraktet inte 

behöver förhandla om priset.140 

 

4.2.5 Villkoren ska innebära en ensidig rätt att få till stånd en ändring 

Det har varit ett allmänt antagande i litteraturen att en ändring som kräver ömsesidigt samtycke 

innebär att ett nytt kontrakt kommer till stånd, även om parterna kände till att ändringen kunde 

ske på förhand.141 En ändringsklausul bör därför som huvudregel utformas så att den ger en 

ensidig rätt att få till stånd en ändring, utan att båda partnerna behöver ge sitt samtycke. 

Uppfattningen delas även i norsk vägledning, i vilken Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet har anfört: ”For det andre må opsjonen/endringsklausulen gi 

oppdragsgiver en ensidig rett til å foreta endringer. Det vil således ikke være rom for å forhandle 

med leverandøren om hvilke endringer som gjøres og vilkårene.”142 Det bör dock vara möjligt 

att ge leverantören ett val mellan att acceptera ändringen och att säga upp kontraktet.143 Under 

sådana omständigheter kan det nämligen inte göras gällande att ett nytt kontrakt ingåtts, 

eftersom kontraktsförhållandet istället upphört att gälla. 

 

  

                                                 
gälla den 18 april 2016 då den ersätts med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1986 av den 11 

november 2015 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig 

upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (Text av betydelse för EES), EUT 

L 296, 12.11.2015, s. 1. Den nya förordningen innehåller motsvarande punkter i Bilaga II.2.11-12). 
140 Jfr även danska Vejledning om kontraktændringer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013, s. 31. 
141 Se Hebly & Heijnsbroek, 2013, s. 173. 
142 Se norska Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 2013, s. 

174 [min kursivering]. 
143 Att ge en sådan möjlighet kan vara lämpligt vid förlängningsklausuler, eller klausuler som möjliggör utökning 

av kontraktets omfattning under dess löptid, särskilt om det är svårt för leverantörerna att på förhand överblicka 

konsekvenserna av en sådan utökning. 
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4.3 Förbud mot alltför långtgående ändringar: en yttre 

gräns för vad som kan regleras i en ändringsklausul 

4.3.1 Särskilt om Wall 

En särskild fråga ändringsklausuler ger upphov till är om det alltid är möjligt att ändra villkoren 

i en upphandling om möjligheten formuleras på ett tydligt sätt i en ändringsklausul, eller om 

det finns en yttre gräns för hur omfattande en ändring kan vara. 

Spörsmålet aktualiserades i domen Wall som avsåg en tjänstekoncession i staden 

Frankfurt avseende drift, underhåll, service och rengöring av elva toalettanläggningar.144 

Betalning för utförandet av tjänsterna skulle bestå i rätten att ta ut avgifter från användarna, 

men även i form av en rätt att använda WC-anläggningarna och andra offentliga plaster som 

reklamutrymmen. Under upphandlingsförfarandet lämnade företaget Frankfurter Entsorgungs- 

und Service GmbH (FES) in ett anbud i vilken företaget meddelade att den avsåg att använda 

sig av företaget Wall som underleverantör beträffande reklamtjänsterna i koncessionen. Efter 

att FES tilldelats tjänstekoncessionen begärde dock företaget att den upphandlande 

myndigheten skulle ge sitt medgivande till att Wall byttes ut mot en annan underleverantör, 

vilket även skedde. En sådan möjlighet att byta ut underleverantören vid stadens samtycke 

framgick uttryckligen av en klausul i kontraktet. Wall väckte dock talan mot beslutet att tillåta 

ändringen, varvid den nationella domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen 

om huruvida skyldigheten att lämna insyn vid en planerad ändring i ett avtal om tjänste-

koncession, inbegripet ett byte av en underleverantör som angetts vid upphandlingen, innebar 

en skyldighet att genomföra en ny upphandling.  

I sitt förslag till avgörande noterade generaladvokat Bot att ”[n]är byte av under-

entreprenad föreskrivs i kontraktsvillkoren och den upphandlande myndigheten själv samtycker 

till denna ändring, är det i princip svårt att hävda att detta byte i sig skulle ändra ett väsentligt 

villkor i koncessionskontraktet.”145 Alla intresserade leverantörer har trots allt fått samma 

information och bör således i regel vara i en jämlik situation när de utformar sina anbud.146 

Generaladvokaten förordade dock ett undantag i det aktuella fallet eftersom den upphandlande 

                                                 
144 Se dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182. 
145 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 27 oktober 2009 i Wall, EU:C:2009:659, punkt 

63. 
146 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 27 oktober 2009 i Wall, EU:C:2009:659, punkt 

65. 
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myndigheten, genom att godta ett byte av underleverantör, undandrar ”FES anbud, i ändrad 

lydelse, från en seriös och öppen undersökning av de olika sökandena, vilket kan ge företaget 

en omotiverad fördel för tilldelningen av kontraktet.”147 Om en omständighet eller egenskap 

varit avgörande för valet av leverantör kan inte parterna i ett offentligt kontrakt, även om de 

förbehållit sig möjligheten i en klausul, utan skäl frångå anbudets innehåll och därmed ändra 

de ursprungliga villkoren som anbudsgivarna konkurrerat på.148 

 EU-domstolen antog till synes ett liknande resonemang, även om den var mindre 

återhållsam i sin slutliga formulering: 

 

”39. Ett byte av underentreprenör kan, även om denna möjlighet föreskrivs i avtalet, i undan-

tagsfall utgöra en sådan ändring i en av de väsentliga delarna i koncessionsavtalet, när 

användning av en underentreprenör i stället för en annan, med hänsyn till den aktuella 

prestationens särdrag, har varit en avgörande faktor vid avtalets tecknande, vilket det under 

alla omständigheter ankommer på den nationella domstolen att pröva.”149 

 

 Eftersom det framstod som om koncessionen tilldelats FES på grund av den underleverantör 

som företaget angett i anbudet var det möjligt att en ändring av en sådan avgörande faktor 

kunde ge upphov till en skyldighet att genomföra en ny upphandling.150 Om en anbudsgivare 

har tilldelats ett kontrakt eftersom dennes anbud var bättre än anbud från andra anbudsgivare 

bör vinnaren inte tillåtas att ändra sitt anbud efter tilldelningen, även om kontraktshandlingarna 

skulle möjliggöra en sådan ändring.151 En sådan avgörande faktor grundad på ett specifikt 

uttalande i ett anbud kan enligt Paulsen avse bruket av underleverantörer, men det kan även 

vara frågan om det material som ska användas eller den leveransdag som har angetts i 

anbudet.152 En bedömning får göras utifrån den enskilda prestationens särdrag. 

 Arrowsmith har anfört att det, på liknande sätt som i domen Wall, kan vara möjligt att ett 

byte av en särskilt namngiven arbetstagare kan utgöra en väsentlig ändring av kontraktet, t.ex. 

om det är frågan om en projektledare vars kompetens varit avgörande för valet av leverantör.153 

För att hantera ett sådant problem föreslår Arrowsmith att den upphandlande myndigheten inför 

                                                 
147 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 27 oktober 2009 i Wall, EU:C:2009:659, punkt 

68. 
148 Se Förslag till avgörande av generaladvokat Bot föredraget den 27 oktober 2009 i Wall, EU:C:2009:659, punkt 

75. 
149 Se dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, punkt 39 [min kursivering]. 
150 Se dom Wall, C-91/08, EU:C:2010:182, punkterna 40-41. 
151 Se Wolswinkel, 2015, s. 160-161. 
152 Se Poulsen, 2012, s. 178. 
153 Se Arrowsmith, 2014, s. 581-582 och fotnot 821. 
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en klausul om att arbetstagaren kan bytas ut när det inte är möjligt att använda arbetstagaren.154 

Det är dock tveksamt om det skulle vara möjligt att byta ut arbetstagaren, även vid förekomsten 

av en ändringsklausul, om allt som krävs är ett beslut från leverantörens sida, då det skulle ge 

leverantören obegränsad diskretion att kringgå grunden för tilldelningsbeslutet.155 

Vid bedömning huruvida regeln i domen Wall är tillämplig på ett enskilt fall är det även 

viktigt att ha i åtanke att det trots allt var frågan om ett undantagsfall baserat på de särskilda 

omständigheterna i målet. Såväl EU-domstolen som generaladvokat Bot kan enligt Brown ha 

kommit till sina slutsatsen mot bakgrund av omständigheten att leverantören kort efter 

tilldelningsbeslutet valt att byta ut underleverantören, något som kan ha indikerat att förfarandet 

i själva verket var en avsiktligt vilseledande bluff.156 Det framstod även som betänkligt att 

underleverantören Wall både angetts som en underleverantör i FES anbud och samtidigt lämnat 

ett eget anbud med sig själv som huvudleverantör. Om man bortser från alla de exceptionella 

omständigheterna i målet kan man således, enligt Brown, fortsatt vara förhållandevis säker på 

att en klausul som möjliggör byte av underleverantör kommer att vara giltig.157 

 

4.3.2 Betydande ändringar av art och omfattning 

Det har framförts att likheten mellan det ursprungliga åtagandet i kontraktet och åtaganden som 

följer av en ändringsklausul kan vara en omständighet som påverkar huruvida en ändring är 

tillåten.158 Om de nya tjänsterna avsevärd ökar storleken på projektet eller är av mycket 

annorlunda slag, kan ändringen enligt Arrowsmith ge upphov till ett nytt kontrakt, även om 

villkoren för eventuella nya tjänster inrättats genom en förutbestämd ändringsmekanism.159
 

Arrowsmith föreslår även att en option som möjliggör köp av 50 maskiner, när det ursprungliga 

avtalet stipulerar köp av tio, kan utgöra en sådan omfattande ändring som inte är tillåten enligt 

upphandlingsrätten.160 Vad som är tillåtet får bedömas från fall till fall, men det kan vara 

relevant att ta ledning från sedvana inom den aktuella branschen.161 Uppfattningen att en 

                                                 
154 Se a.a., s. 755. Det bör även noteras att tribunalen i domen Alfa Benelux har accepterat byte av arbetstagare när 

kontraktshandlingarna innehöll en ”compliancy matrix”, enligt vilken namngivna arbetstagare kunde bytas ut, 

under förutsättningen att de nya arbetstagarna innehade samma kompetens som de tidigare arbetstagarna; se dom 

Alfa Benelux, T-394/12, EU:T:2014:992, punkterna 41-43 [endast tillgänglig på engelska och franska]. 
155 Se Arrowsmith, 2014, s. 755. 
156 Se Brown, 2010, s. NA164-NA165.  
157 Se a.a., s. NA165. 
158 Se Arrowsmith, 2014, s. 588; se även dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523. 
159 Se Arrowsmith, 2014, s. 589. Det bör dock noteras att Arrowsmith senare uttrycker att det inte är helt och hållet 

klarlagt om det finns en begränsning angående hur stor en ändring enligt en ändringsklausul får vara, även om hon 

gör gällande att så är fallet, se Arrowsmith , 2014, s. 600. 
160 Se a.a., s. 589. 
161 Se a.a., s. 589. 
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ändringsklausul inte får ge upphov till alltför omfattande ändringar har även framförts i norsk 

och dansk vägledning.162 

 Slutsatsen att en ändring enligt en ändringsklausul sannolikt inte får vara så omfattande 

att den i praktiken ändrar föremålet för kontraktet eller ändrar dess karaktär framstår som rimlig, 

särskilt som kontraktsföremålet ska klart definieras i kontraktshandlingarna.163 Om en ändrings-

klausul i grunden skulle kunna ändra det som den upphandlande myndigheten upphandlar, 

skulle det i praktiken vara frågan om ett nytt kontrakt. Regeln torde dock endast göra sig 

gällande under exceptionella omständigheter. Arrowsmiths exempel om en omfattande options-

rätt framstår å andra sidan som förhållandevis långtgående, särskilt som det skulle ha varit 

möjligt att utforma en liknande rätt att beställa fler maskiner genom ett ramavtal med samtliga 

villkor fastställda. Huvudregeln borde vara att en ändring i enlighet med en klar, precis och 

entydig ändringsklausul ska vara tillåten, även om det finns ett visst utrymme för undantag. 

 

4.3.3 Längden på ett kontrakt 

Om det föreligger en viss osäkerhet om hur mycket en ändringsklausul kan öka storleken på ett 

kontrakt, t.ex. vid bruket av en option, så framstår det som mindre omstritt att det finns en gräns 

för hur mycket ett kontrakt kan förlängas i tid. Varken LOU eller direktiv 2004/18/EG anger 

hur lång tid ett upphandlat kontrakt får löpa men det har framförts i doktrinen att frågan om ett 

kontrakts längsta giltighetstid får bedömas mot bakgrund av de allmänna rättsprinciperna i 1 

kap. 9 § LOU.164 Ramavtal ska som huvudregel inte löpa under längre tid än fyra år om det inte 

finns sakliga skäl165 och en koncession ska i regel inte löpa på obegränsad tid utan anpassas 

efter vad som krävs för att investeringar ska återbetalas och en rimlig avkastning ska bli 

                                                 
162 Norska Fornyings- og administrasjons-departementet har framfört att en ändring enligt en ändringsklausul 

måste ”stå i sammenheng med det som kontrakten omfatter og må ikke føre til at kontrakten får vesentlig annen 

art eller omfang”; se norska Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, Fornyings- og 

administrasjonsdepartementet, 2013, s. 174. Departementet framställer kravet i allmängiltiga termer, även om 

regeln snarast tycks ha sitt ursprung i entreprenadrätten; se fotnot 22 i vägledningen och KOFA, Klagenemndas 

gebyrvedtak av 12. juni 2008 i sak 2008/5. Danska Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har å sin sida påstått att 

det i gällande rätt inte är tillåtet att ändra kontraktets övergripande karaktär på ett sätt att i verkligheten blir talan 

om ett nytt kontrakt; se danska Vejledning om kontraktændringer, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2013, s. 

11 och 32. Myndigheten framför särskilt att ”[h]vis de ændringer, der er beskrevet i kontrakten, vil føre til, at det 

marked, kontrakten henvender sig til, vil være væsentligt forskelligt afhængigt af, om ændringerne implementeres 

eller ikke, vil det udgøre en grundlæggende ændring af kontrakten”; se vägledningen s. 32. Myndigheten tycks 

således hävda att det kan vara frågan om ett nytt kontrakt den upphandlande myndigheten är skyldig att upphandla 

om ändringsklausulen ändrar kontraktet till något en helt annan krets av anbudsgivare på en annan marknad skulle 

ha varit intresserade av. Den rättsliga grunden för myndighetens tolkning framstår dock som förhållandevis svag, 

då den enbart hänvisar till 2011 års kommissionsförslag och inte till nuvarande lagstiftning. 
163Se bl.a. dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523, punkt 34. 
164 Se Rosén Andersson m.fl, 2015, s. 143-144; se även Sundstrand, 2012, s. 281-285. 
165 Se 5 kap. 3 § LOU. 
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möjlig.166 Angående offentliga kontrakt har EU-domstolen anfört i domen pressetext 

Nachrichtenagentur att ”det i sig är främmande för systemet för och ändamålet med 

gemenskapsbestämmelserna om offentlig upphandling att offentliga kontrakt avseende tjänster 

ingås för obestämd tid”.167 EU-domstolen konstaterade dock att det för närvarande inte finns 

något förbud mot att ingå offentliga kontrakt avseende tjänster på obestämd tid.168 Tvarno har 

anfört att det är något oklart om EU-domstolen öppnade upp för att detta kunde ändras i 

framtiden, men gör gällande att något kategoriskt förbud mot sådana kontrakt inte finns i 

nuläget.169 Konkurrensverket har i ett beslut den 19 december 2014 (dnr 446/2014) anfört att 

det finns ett litet utrymme för kontrakt på obestämd tid, men framför att kontrakt som 

huvudregel ska löpa på begränsad tid:  

 

“Vi anser att det, annat än undantagsvis, inte kan anses förenligt med de grundläggande 

principerna att en upphandlande myndighet ingår avtal med en förlängningsklausul som 

medför att avtalet kan löpa i oändlighet. Principen om likabehandling förutsätter att 

upphandling sker i konkurrens efter förutbestämda perioder. Konkurrenterna till den 

kontrakterade leverantören skulle annars aldrig få möjligheten att konkurrera om det aktuella 

uppdraget. EU-domstolen har konstaterat att ett sådant tillvägagångssätt kan på sikt hindra 

konkurrensen mellan potentiella leverantörer.”170 

 

Det framstår som om det inte finns någon absolut gräns för hur långt ett kontrakt kan löpa, men 

ett kontrakt ska som utgångspunkt ingås på så långa tider som motsvarar leverantörens behov 

av avskrivningstid för nödvändiga investeringar.171 Vad som är en lämplig tidsperiod varierar 

beroende på kontraktföremålet.172 Hänsyn kan enligt Arrowsmith även tas till kostnaden och 

besvär som det innebär att byta leverantör, t.ex. vid byte av bank.173 

 Om ett offentligt kontrakt inte kan löpa på obegränsad tid är det inte heller möjligt att 

med stöd i en förlängningsklausul förlänga kontraktet under en längre tid än vad som följer av 

de allmänna rättsprinciperna. Under sådana omständigheter saknar det betydelse hur tydliga 

                                                 
166 Se dom Helmut Müller, C-451/08, EU:C:2010:168, punkt 79; se även kommissionens tolkningsmeddelande om 

koncessioner enligt EG-rätten, EGT C 121, 29.4.2000, s. 8. En uttrycklig regel om att koncessioner som 

huvudregel inte ska vara mer än fem år kommer även att införas i och med art. 18 direktiv 2014/23/EU.  
167 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 73. 
168 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 74 [min kursivering]. 
169 Se Tvarno, 2010, s. 84. 
170 Se Konkurrensverkets beslut den 19 december 2014 (dnr 446/2014) [min kursivering]. Konkurrensverket 

hänvisade till dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
171 Se dom Engelmann, C-64/08, EU:C:2010:506, punkt 48; se även Rosén Andersson m.fl., 2015, s. 143-144; och 

Sundstrand, 2013, s. 202-203. 
172 Se Arrowsmith, 2014, s. 589. 
173 Se a.a., s. 
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förlängningsklausulen framstår som i förfrågningsunderlaget, när klausulen hindrar den fria 

rörligheten genom att begränsa konkurrensen.  

 

4.4 Slutsatser 

Sammanfattningsvis framstår det som om det finns en viss osäkerhet i doktrinen om hur 

ändringsklausuler kan utformas, men det förefaller som om det finns ett större utrymme för 

ändringar om möjligheten har beskrivits i en ändringsklausul. En förutsättning är dock att 

ändringsklausulen har funnits med i det ursprungliga förfrågningsunderlaget eller kontrakts-

handlingarna till ett kontrakt som upphandlats på ett korrekt sätt enligt reglerna i LOU. 

 Ändringsklausulen måste även vara så tydlig att potentiella anbudsgivare kan förstå 

klausulens innehåll och bilda en uppfattning om huruvida de vill delta i upphandlingen och hur 

de bör utforma sina anbud. Ändringsklausuler ska vara klara, precisa och entydiga och beskriva 

vilken typ av ändring som kan företas, vilka omständigheter som kan aktualisera ändringen och 

hur ändringen ska genomföras. De får motsatsvis inte vara så otydliga att det är nödvändigt att 

förhandla om pris eller andra villkor när klausulerna ska tillämpas. En sådan risk kan minimeras 

om klausulen innehåller en förutbestämd mekanism för hur ändringen ska genomföras och 

innebär en ensidig rätt att ändra ett särskilt villkor utan medkontrahentens samtycke. För att 

säkerställa att samtliga anbudsgivare blir tillräckligt informerade om kontraktets utformning är 

det även lämpligt om den upphandlande myndigheten kan uppskatta värdet på klausulen och 

således kan räkna in värdet i kontraktets totala värde. 

 Även om ändringsmöjligheten framgår tydligt av klausulen finns det dock vissa 

begräsningar i hur ett kontrakt får ändras, även med stöd i en ändringsklausul. En ändring kan, 

även om möjligheten föreskrivs i avtalet, i undantagsfall utgöra en otillåten ändring om den 

avser ett avgörande villkor och således ändrar grunden för det ursprungliga tilldelningsbeslutet. 

Det är inte heller möjligt att genom en ändringsklausul ändra föremålet för ett kontrakt, eller 

förlänga avtalet bortom den gräns som avgörs av tillämpning av likabehandlings- och 

öppenhetsprincipen. Det är osäkert om det finns en gräns för hur mycket en ändringsklausul 

kan ändra storleken på ett kontrakt, t.ex. genom en omfattande optionsrätt, om ändringen har 

beskrivits i det ursprungliga förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna och värdet på 

klausulen har räknats in i kontraktet. En sådan begränsning framstår inte som del i gällande rätt, 

även om det är möjligt att detta kommer ändras i framtiden. 
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5 Särskilt om olika klausuler 

5.1 Inledning 

I det föregående avsnittet presenterades en övergripande analys om hur ändringsklausul kan 

utformas och tillämpas enligt reglerna för offentlig upphandling. För att utreda villkoren för 

ändringsklausuler är det även lämpligt att analysera utrymmet för särskilda typer av klausuler 

som kan förekomma i offentliga kontrakt. Typklausulerna som behandlas i avsnittet utgör inte 

någon uttömmande lista, men ger upphov till särskilda frågeställningar som är värda att 

behandla. 

 

5.2 Omförhandlingsklausuler 

Rena omförhandlingsklausuler inbjuder per definition till omförhandlingar av kontraktets 

villkor och kan således inte kategorisk undandra framförhandlade ändringar från kraven på en 

prövning enligt kraven i pressetext Nachrichtenagentur och EU-domstolens rättspraxis.174 En 

klausul som stipulerar att förhandlingar kan ske utgör i det närmaste en bekräftelse av den civil-

rättsliga principen om pacta sunt servanda, men möjliggör inte för eventuella anbudsgivare att 

ta ställning till hur villkoren i kontraktet kommer att se ut efter sådana förhandlingar. 

Omförhandlingsklausuler är således inte förutsebara och öppnar upp för en alltför stor valfrihet 

för parterna i kontraktet för att garantera likabehandling under hela kontraktets löptid. I svensk 

rättspraxis har uttryckliga omförhandlingsklausuler tillsynes hittills endast varit föremål 

förvaltningsrätternas prövning, i vilken Förvaltningsrätten i Stockholm avfärdade i mål nr 

30512-13 att en omförhandlingsklausul kunde påverka bedömningen huruvida en väsentlig 

ändring förelåg.175 Bedömningen framstår som korrekt och bekräftar det hierarkiska 

                                                 
174 Jfr Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 58; se även dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543 , punkterna 44 

och 46; och dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 34. 
175 Se Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 27 juni 2014 i mål nr 30512-13; se även Konkurrensverkets 

ansökan om upphandlingsskadeavgift den 18 december 2013 (dnr 765/2013), punkt 36: ”Konkurrensverket vill 

vidare betona att förhandlingsklausulen i Ramavtal 1 inte påverkar de rättsliga förutsättningarna för ändringar i ett 

offentlig [sic] kontrakt. Parterna i ett sådant kontrakt kan nämligen inte ’avtala bort’ innehållet i gällande rätt 

genom att ta in en klausul som utökar möjligheterna att ändra villkoren i det upphandlade kontraktet.” Motsvarande 

inställning om omförhandlingsklausulers inverkan på bedömningen av ändringar i offentliga kontrakt har även 

framförts i norsk klagonämndspraxis, se KOFA, Klagenemndas avgorelse 20. Juni 2005 i sak 2005/100, punkt 19. 
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förhållandet mellan avtalsrätt och upphandlingsrätt, där en allmän hänvisning till det första inte 

kan åsidosätta det andra.  

 I det fall en domstol underkänner en ändringsklausul måste den dock fortfarande övergå 

till en bedömning huruvida den ändring som förhandlats fram utgör en betydande ändring av 

ett villkor i det ursprungliga kontraktet. Om ändringen inte förskjuter den ekonomiska 

jämvikten i kontraktet, utökar kontraktets tillämpningsområde eller skulle ha kunnat resultera i 

andra inkomna anbud eller antagna leverantörer kan en ändring i samband med en 

omförhandling ändå vara tillåten. En möjlig lösning är därför att, som den upphandlande 

myndigheten gjorde i Kammarrättens i Stockholm dom i mål 3103-11, förena en pris-

förhandlingsklausul med ett åtagande att det nya priset vid en förlängning inte får överstiga det 

pris som avtalats för den första perioden.176 Under sådana omständigheter minskar risken att en 

omförhandling leder till en förskjutning av den ekonomiska jämvikten till leverantörens fördel. 

 

5.3 Förlängningsklausuler 

Möjligheten att använda förlängningsklausuler framgår indirekt av LOU:s ordalydelse, enligt 

vilken förlängningsklausuler och optioner ska räknas med i beräkningen av kontraktsvärdet.177 

För att ett avtal ska kunna förlängas måste det finnas en angiven möjlighet i de ursprungliga 

kontraktshandlingarna och det bör framgå vid vilken tidpunkt och på vilket sätt en sådan 

möjlighet aktiveras.178 I NOU:s och svenska domstolars praxis fanns under en tid en viss 

oklarhet om huruvida förlängningsklausuler kunde användas vid mer än ett tillfälle under ett 

kontrakts löptid,179 men NOU klargjorde år 2003 att det inte finns något upphandlingsrättsligt 

hinder mot att en förlängningsklausul används mer än en gång, om det klargörs i kontraktet.180 

 En mer omstridd fråga är däremot hur förlängningsklausuler kan tillämpas och huruvida 

en upphandlande myndighet är skyldig att förlänga ett ramavtal med samtliga leverantören som 

är anslutna till ramavtalet. I två mål vid Förvaltningsrätten i Stockholm har domstolen berört 

en situation där den upphandlande myndigheten har valt att använda en förlängningsklausul i 

                                                 
176 Jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 22 juli 2011 i mål nr 3103-11. 
177 Se 3 kap. 3 § LOU; Kammarrättens i Jönköping dom den 9 oktober 2008 i mål nr 2511-08; Kammarrättens i 

Stockholm dom den 15 juni 2011 i mål nr 3056-11; och Kammarrättens i Sundsvall dom den 15 april 2015 i mål 

nr 248-13. 
178 Jfr Kammarrättens i Stockholm dom den 14 september 2010 i mål nr 6784-09. 
179 Se bl.a. RÅ 2004 ref 24. 
180 Se Nyhetsbrev NOU info juni-03, s. 10-11. EU-domstolen bekräftade även detta i domen Pressetext i vilken en 

klausul om avstående från uppsägning – vilket i praktiken motsvarade en förlängning – kunde förnyas, förutsatt 

att det inte var frågan om en orimligt lång tidsperiod, se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, 

EU:C:2008:351, punkt 79. 
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ett ramavtal för att förlänga avtalet med vissa leverantörer men underlåtit att erbjuda andra 

leverantörer samma möjlighet.181 Avtalen förlängdes inte med leverantörer som erhållit höga 

positioner i ramavtalet vilket i praktiken innebar att rangordningen mellan leverantörerna 

ändrades. I båda fallen ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att ändringen av partsställningen 

i ramavtalet inneburit att den ekonomiska jämvikten rubbats till förmån för de anbudsgivare 

som den upphandlande myndigheten valt att förlänga avtalet med, vilket var att anse som en 

väsentlig ändring.182 Förvaltningsrätten tillade i mål nr 30772-14 att det saknade betydelse att 

den upphandlande myndigheten ansåg sig ha skäl att häva kontraktet men istället valt att avstå 

från att förlänga kontraktet, när det inte framkommit att avtalet faktisk sagts upp. 

 Domen överklagades dock till Kammarrätten i Stockholm som kom till motsatt slutsats i 

mål nr 1355-15.183 Omständigheterna ändrades i viss mån mellan de två avgörandena, då den 

upphandlande myndigheten formellt hävt kontraktet med leverantören den 6 februari år 2015, 

19 dagar innan förlängningen med de resterande leverantörerna skulle få effekt. Kammarrätten 

instämde i förvaltningsrättens bedömning att samtliga kontrakt som slutits till följd av en 

ramavtalsupphandling ska betraktas som en helhet och noterade att förändringar som förutses 

redan i förfrågningsunderlaget talar för att andra leverantörers intresse i dessa avseenden 

tillgodosetts. Domstolen konstaterade dock att den upphandlande myndigheten hade rätt att 

häva avtalet utan att en sådan hävning kunde medföra att ramavtalets villkor väsentligen 

ändrades och ”[e]nligt kammarrättens uppfattning kan det inte vara någon skillnad om SKI 

väljer att inte förlänga ramavtalet med en leverantör med hänvisning till att det vid tidpunkten 

för förlängningen föreligger grund för hävning.” Eftersom det inte framkommit annat än att de 

missförhållanden som utgjorde grund för hävning förelegat redan vid tidpunkten för 

förlängningen var förlängningen inte att anse som en ändring av villkoren i det ursprungliga 

ramavtalet. 

 Kammarrättens resonemang har vissa praktiska fördelar, särskilt som en förlängnings-

klausul ofta kan fylla samma funktion som en hävningsklausul. Bergman m.fl. observerar t.ex. 

att valet att förlänga eller inte förlänga ett kontrakt ofta kan vara en av de få mekanismer den 

upphandlande myndigheten har för att säkerställa kvalité, särskilt som LOU gör det svårt att 

                                                 
181 Se Förvaltningsrättens i Stockholm dom den 2 februari 2015 i mål nr 30772-14; och Förvaltningsrättens i 

Stockholm den 17 juli 2015 i mål nr 8574-15. 
182 I fråga om förlängning av anbudstid har Kammarrätten i Sundsvall tidigare konstaterat att ett utnyttjande av en 

bestämmelse om möjlig förlängning är tillåten även när vissa anbudsgivare avböjt att förlänga sina anbud. Samtliga 

anbudsgivare hade dock getts samma möjlighet; se Kammarrättens i Sundsvall dom den 6 februari 2007 i mål nr 

2831-03. 
183 Se Kammarrättens i Stockholm dom den 18 december 2015 i mål nr 1355-15. 
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”straffa” leverantörer som följer kontraktets ordalydelse men tummar på kvalité.184 Risken att 

en option eller en förlängningsklausul inte utnyttjas kan således tjäna som ett viktigt incitament 

för leverantören att upprätthålla hög kvalité för att säkerställa ytterligare leveranser.185 

Samtidigt är det tveksamt om ett bruk av en hävningsklausul och en utebliven förlängning 

verkligen kan likställas med varandra på det sätt som Kammarrätten gör. En leverantör som 

inte sköter sig har förvisso blivit informerad om konsekvenserna genom hävningsklausulen i 

förfrågningsunderlaget, men den är samtidigt medveten om sin rätt att bestrida att grund för 

hävning föreligger och kräva skadestånd. Någon motsvarande möjlighet finns inte när den 

upphandlande myndigheten väljer att inte förlänga ramavtalet, även om den samtidigt meddelar 

orsaken till beslutet. I slutändan ter det sig snarast som om Kammarrätten tog hänsyn till att en 

formell hävning faktiskt gjorts och att förekomsten av hävningsgrund inte varit föremål för 

tvivel i målet. Om man beaktar den senare omständigheten som avgörande framstår domens 

vägledande värde som relativt begränsat och det är osäkert om domstolen skulle ha kommit till 

samma slutsats om omständigheterna som låg till grund för hävningen inte varit så säkra som 

Kammarrätten i Stockholm slår fast. 

 I vissa avseenden är domen mer intressant för det som kammarrätten inte tog upp. 

Kammarrätten beaktade de särskilda omständigheterna i målet men slog inte fast att den upp-

handlande myndigheten hade en allmän rätt att förlänga ramavtal med vem den ville utan att 

erbjuda andra leverantörer samma möjlighet. Mål nr 1355-15 tycks således bekräfta 

förvaltningsrättens tolkning att en upphandlande myndighet som huvudregel inte kan begränsa 

den krets av leverantörer den erbjuder att förlänga ramavtalet med, även om det finns vissa 

undantag. Om en upphandlande myndighet hade en sådan rätt skulle den i teorin kunna tilldela 

en rad leverantörer ett ramavtal, för att i efterhand gallra bort leverantörer med högre rang-

ordning än en favoriserad leverantör. 

 

5.4 Prisjusteringsklausuler 

Priset i ett offentligt kontrakt utgör i regel ett betydande villkor vars ändring kan ge upphov till 

en skyldighet att genomföra en ny upphandling.186 Om en sådan ändring sker genom en exakt 

tillämpning av en formel för prisjustering i det ursprungliga kontraktet är ändringen dock att 

                                                 
184 Se Bergman m.fl., 2011, s. 93. 
185 Se även Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport 2014:4, Entreprenadupphandlingar – Hur kan 

byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier?, s. 89-90.  
186 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 117; och dom pressetext Nachrichtenagentur, C-

454/06, EU:C:2008:351, punkt 59. 
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anse som en ändring enligt kontraktet och kan således inte ses som en väsentlig ändring av 

kontraktet.187 Hur exakt en sådan formel måste vara får avgöras vid en individuell bedömning, 

men indexklausuler kopplade till konsumentprisindex188 eller annat branschindex bör vara 

tillåtna, förutsatt att grunden för beräkningen framstår som klar för potentiella anbudsgivare. 

Även benchmarking-klausuler kan vara tillåtna under förutsättningen att det finns en marknad 

för den aktuella produkten eller tjänsten och att prissättningen på marknaden är förhållandevis 

transparent.189 Om produkten eller tjänsten saknar generisk karaktär, utan skräddarsys för varje 

enskild kund, är det dock tveksamt om benchmarking kan utföras på ett förutsebart sätt. Det 

kan vara fördelaktigt att använda hänvisningar till kostnadsökningar istället för index, även om 

det kan vara svårare att praktiskt visa att en sådan förändring har skett.190 

 Det avgörande vid utformningen av en prisjusteringsklausul bör således inte vara 

huruvida klausulen hänvisar till ett vedertaget index i sig, utan huruvida formeln eller 

mekanismen i klausulen är så förutsebar att det inte är upp till kontraktets parter att förhandla 

om prisjusteringen. Om villkoren för prisjusteringen inte riskerar att missgynna en särskild 

leverantör, eller på annat sätt öppna upp för avvikelser från likabehandlingsprincipen under 

kontraktets löptid, bör det således vara möjligt att justera priset med stöd av en ändringsklausul. 

 Det är även möjligt att en prisjusteringsklausul kan användas som fördelningsnyckel i ett 

ramavtal, särskilt om lägsta pris utgör grunden för tilldelning och rangordningen kan 

bestämmas på objektiva grunder.191 En sådan fördelningsnyckel kan t.ex. vara användbar i 

ramavtal för livsmedel med snabbt växlande produktpriser, förutsatt att det framgår tydligt hur 

klausulen är konstruerad och hur den kommer att användas.192 Priset i ett ramavtal med alla 

villkor fastställda kan dock inte justeras hursomhelst genom villkor i ramavtalet. Kammarrätten 

Göteborg har mål nr 3671-15 prövat en klausul om ”förnyad konkurrensutsättning” enligt 

vilken leverantörerna i ett ramavtal fick komma in med nya prisuppgifter var tolfte månad, 

                                                 
187 Se dom Rennes Railways, C-337/98, EU:C:2000:543, punkt 53. 
188 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
189 Se Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 62-63; jfr även danska Klagenævnet for Udbud, Danmarks Optikerforening 

mod Aalborg Kommune, kendelse af den 18. november 1994. 
190 Jfr Vägledning: Kommersiella villkor 2014:1, Kammarkollegiet, s. 19. 
191 Se prop. 2006/07:128, Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster, s. 175-176. Kammarrätterna har tenderat att ha en förhållandevis tillåtande 

tolkning av vad som utgör ”objektiva grunder”. I Kammarrättens i Jönköping dom 12 april 2010 mål nr 229-10 

accepterade domstolen villkor för avrop som tog hänsyn till kvalité, patientsäkerhet och enskilda patienters 

önskemål, men även betydelsen av en god relation mellan den enskilda tandläkaren och tandteknikern. I 

Kammarrättens i Stockholm dom den 16 februari 2010 i mål nr 7433-09 tog domstolen hänsyn till administrativa 

aspekter och patienters lagstadgade rättighet till inflytande över sin behandling. Sådan rätt till inflytande saknades 

för SFI-deltagare, varför avvikelser från rangordning inte kunde ske i Kammarrättens i Stockholm dom den 27 

februari 2014 i mål nr 7585-13. 
192 Se Inom ramen för ramavtal – lärdomar från fyra tillsynsärenden, Konkurrensverket, 2015, s. 23. 
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varefter rangordningen i ramavtalet justerades om för det kommande året.193 Kammarrätten 

konstaterade att förfarandet ”avsett en förändring av själva ramavtalet för att fastställa nya 

villkor för senare tilldelning av kontrakt” vilket var att likställa med att ingå ett nytt ramavtal. 

Om prisjusteringsklausulen innebär en frihet för parterna att själva bestämma nya priser bör 

ändringarna ses som förändringar i kontraktets villkor, snarare än ändringar enligt villkoren. 

 

5.5 Optioner och klausuler om kontraktets föremål eller 

omfattning 

Optionsklausuler som öppnar upp för utökningar av kontraktets omfattning eller förändringar i 

dess innehåll är ofta nödvändiga, men särskilt problematiska utifrån regelverket om ändrings-

klausuler i offentliga kontrakt. En upphandlande myndighet kan ha ett intresse av att anpassa 

kontrakt till den tekniska utvecklingen, nya modeller och utökade behov, men den upphand-

lande myndigheten får samtidigt inte ges en alltför stor valfrihet. Det är därför viktigt att den 

upphandlande myndigheten klart anger omfattning eller formen på eventuella ändringar, samt 

under vilka omständigheter utvidgning eller ändring kan ske. Ett exempel på hur en sådan 

klausul inte får utformas kan hämtas från Konkurrensverkets beslut i dnr 444/2007, i vilket 

verket riktade kritik mot en klausul som möjliggjorde uttryckliga men omfattande ändringar i 

leverantörens sortiment: 

 

”[Skall-krav:] Under avtalsperioden skall leverantören vara beredd att utöka sortimentet med varor 

som ej finns i nuvarande sortiment och i stor omfattning efterfrågas av beställaren. Tillkommande 

varor som under avtalsperioden beställs frekvent till höga volymer skall kunna förhandlas i Fokus-

sortimentet.”
194

 

 

Det var enligt Konkurrensverket ”oförenligt med LOU, framförallt likabehandlingsprincipen, 

att i förfrågningsunderlaget ha ett så långtgående krav”, särskilt som en sådan klausul skulle 

tillåta den upphandlande myndigheten att fritt styra över avtalsinnehållet efter den offentliga 

upphandlingen. Verket angav även att bedömningen om en ändring i det enskilda fallet är 

betydande ska ta hänsyn till deltagarna i den tidigare upphandlingen, men även andra som skulle 

kunna vara intresserade av ett kontrakt med de aktuella ändringarna.195 

                                                 
193 Se Kammarrättens i Göteborg dom den 9 februari 2015 i mål nr 3671-14. 
194 Se Konkurrensverkets beslut den 10 juni 2007 (dnr 444/2007). 
195 Jfr pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 35. 
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Utrymmet för ändringar enligt en ändringsklausul bör vara större om klausulen tydligt anger 

vilka nya produkter eller tjänster som kan tillföras genom en option, eller om utvidgningen 

definieras i volym och värde.196 Kravet på klara, precisa och entydiga ändringsklausuler bör 

dock inte tolkas så strikt att endast exakta beskrivningar av utförandet eller specifika 

produktnummer kan inkluderas i en ändringsklausul, utan det bör räcka att samtliga 

anbudsgivare kan förstå de konsekvenser optionen kan ha för kontraktets genomförande, att 

ändringen kan uppskattas i värde och att den är någorlunda förutsebar. Det bör t.ex. vara möjligt 

att kräva att leverantören ska kunna leverera sin senaste modell av en viss produkt, även om 

sådana inte på förhand kan beskrivas i förfrågningsunderlaget.197 Utvidgningen eller ändringen 

av kontraktet får dock inte vara så omfattande eller så avskilda från det tidigare kontraktet att 

de ändrar föremålet för upphandlingen.198  

 

5.6 Överlåtelseklausuler 

Överlåtelseklausuler hat varit föremål för NOU:s prövning innan domen pressetext 

Nachrichtenagentur år 2008. NOU har i två fall underkänt partsbyte som skett i enlighet med 

generella överlåtelseklausuler enligt vilka överlåtelse var möjlig vid den upphandlande myndig-

hetens godkännande. NOU betonade i sitt yttrande med dnr 2003/0328-26 särskilt att 

avtalsvillkoren inte får vara utformade på ett sätt så att LOU sätts ur spel, samt att offentliga 

kontrakt skulle kunna bli handelsvaror om det var möjligt att överlåta offentliga kontrakt till en 

ny leverantör.199 Yttrandet avsåg en situation där ett företags transportverksamhet, i vilket ett 

offentligt kontrakt ingick, köptes upp utan att ägandet av företaget i sig överfördes. I sitt 

yttrande med dnr 2004/0034-29 uttalade NOU att den ansåg att en upphandlande myndighet 

”inte skall ha några uttryckliga klausuler om överlåtelse av avtalet” samt att en bedömning 

måste göras i varje enskilt fall huruvida det finns identitet mellan den leverantör som kontrakt 

slutits med och den leverantör som skall fullfölja kontraktet.200 Nämnden upprepade sitt 

ställningstagande i sitt yttrande med dnr 2005/0197-26 och betonade att den upphandlande 

myndigheten måste göra en kvalificering innan en överlåtelse sker. Den upphandlande 

                                                 
196 Om optionen avser inköp av fler av samma produkter som redan upphandlats kan varorna även upphandlas 

genom ett förhandlat förfarande enlig 4 kap. 8 § 2 st. LOU. 
197 Se Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 61. 
198 Se dom kommissionen mot Frankrike, C-340/02, EU:C:2004:523; jfr Arrowsmith, 2014, s. 589. 
199 Se Yttrande från NOU den 15 mars 2005 (dnr 2003/0328-26). 
200 Se Yttrande från NOU den 15 mars 2005 (dnr 2004/0034-29). 
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myndigheten bör även undvika situationer där den måste acceptera överlåtelser utan att den 

behöver ge sitt samtycke till överlåtelsen.201 

 Som Pedersen framför överensstämmer NOU:s regel i yttrande med dnr 2005/0197-26 

väl med EU-domstolens resonemang i pressetext Nachrichtenagentur,202 men nämnden tog till 

synes ingen hänsyn till förekomsten av en klausul, utan bedömde ändringarna utifrån 

omständigheterna i övrigt. Det är osäkert om NOU helt förkastade idén att förekomsten av en 

klausul kan påverka bedömningen huruvida en ändring innebar en väsentlig ändring av ett 

betydande villkor, men sannolikt saknade frågan betydelse när överlåtelseklausulerna endast 

behandlade förfarandet och inte villkoren för överlåtelserna.203 

 EU-domstolen tog upp frågan om partsbyte i domarna pressetext Nachrichtenagentur och 

Wall, men domstolens uttalanden var på många sätt otydliga och vilseledande. Domstolen 

konstaterade att en åtgärd genom vilken medkontrahenten i kontraktet ersätts med en ny 

leverantör i regel utgör en ändring av ett väsentligt villkor, såvida inte bytet föreskrevs i det 

ursprungliga avtalet, exempelvis genom anlitandet av underleverantör.204 Det är enligt Treumer 

troligt att domstolen avsåg att tydliggöra att inte bara byte av leverantör utan även under-

leverantör kan regleras i en ändringsklausul, men det är samtidigt möjligt att domstolen i själva 

verket avsåg att uppställa ytterligare begränsningar av bruket av överlåtelseklausuler.205 En 

sådan restriktiv tolkning har förordats i ett beslut från Konkurrensverket den 3 mars 2009 (dnr 

456/2009) som avsåg en generell överlåtelsesklausul i en upphandling av äldreomsorg: 

 

”En sådan rätt till partsbyte kan dock inte tolkas alltför långtgående. EU-domstolens exempel att 

med partsbyte avses anlitande av underleverantör visar på att omfånget av detta undantag från 

huvudregeln är begränsat. Denna tolkning överensstämmer även med rådande praxis att undantag 

från upphandlingsreglerna ska tolkas restriktivt. Om en underleverantör anlitas svarar huvud-

leverantören för dennes arbete såsom för sitt eget och förblir bunden av kontraktet.”
206

 

 

Rättsläget framstår således som inte helt klarlagt, men doktrinen är i vart fall enstämmig om att 

standardformuleringar om en möjlighet att överlåta kontrakt vid samförstånd inte påverkar 

bedömningen huruvida ett partsbyte är tillåtet.207 Treumer öppnar dock upp för att vissa 

                                                 
201 Se Yttrande från NOU den 21 september 2006 (dnr 2005/0197-26). 
202 Se Pedersen, 2008, s. 1120. 
203 Jfr även Slavicek, 2002, s. 27-28. 
204 Se dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 40. 
205 Se Treumer 2014, s. 27. 
206 Se Konkurrensverkets beslut den 3 mars 2009 (dnr 456/2009), s. 6. 
207 Se Hartlev & Liljenbøl, 2013, 2, s. 67; Treumer, 2012, s. 156; Treumer, 2014, s. 27; och Fabricius, 2014, s. 

594. 
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överlåtelseklausuler kan ha en effekt, om de klargör att de andra villkoren i avtalet inte ska 

ändras i betydande avseenden, att den nya leverantören ska uppfylla kvalificeringskraven och 

att överlåtaren ska följa ett specificerat förfarande som garanterar transparens och objektivitet 

vid val av den nya kontraktspartnern.208 Även Hartlev och Liljenbøl förordar att överlåtelse-

klausuler bör innehålla tydliga villkor om när och hur kontraktet kan överlåtas, t.ex. i form av 

krav på att den nya leverantören ska uppfylla samma kvalificeringskrav som när kontraktet 

ursprungligen upphandlandes.209 

 Ett möjligt förfarande som förekommit i Italien är att kontraktet eller den bakomliggande 

lagstiftningen tydliggör att kontraktet, i det fall den utvalda leverantören hamnar i konkurs, kan 

erbjudas den anbudsgivare som erhållit andra plats i den föregående upphandlingen, förutsatt 

att den uppfyller kvalificeringskraven och övertar kontraktet på samma villkor som sin 

företrädare.210 I sådana fall är såväl den nya leverantören som villkoren för överlåtelsen relativt 

klart definierade, något som bör öka sannolikheten att en domstol accepterar eventuella 

ändringar. Den avgörande faktorn blir huruvida alla anbudsgivare på förhand är medvetna om 

när och på vilka villkor en överlåtelse kan ske, och att det inte lämnar utrymme åt parterna att 

fritt överlåta kontraktet. 

 

  

                                                 
208 Se Treumer, 2014, s. 28. Notera dock att Treumer framför tolkningen mot bakgrund av frågan om kontrakt kan 

överlåtas av ett konkursbo. 
209 Se Hartlev & Liljenbøl, 2013, s. 67. 
210 Se Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, art. 140; se Treumer, 2014, s. 28; se även Hartlev & Liljenbøl, 

2013, s. 66. Angående den italienska modellen, se även Racca m.fl., 2011, s. 100.  
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6 Nya upphandlingsdirektivet 

6.1 Kodifiering och förtydligande 

Som nämnts ovan saknas uttryckliga regler om hur offentliga kontrakt kan ändras under 

löptiden i LOU och det bakomliggande direktivet, utan reglerna har istället utvecklats genom 

EU-domstolens rättspraxis. Trots förtydliganden efter domen pressetext Nachrichtenagentur 

kvarstår en viss oklarhet om vilka ändringar som är tillåtna och upphandlande myndigheter har 

enligt kommissionen ”angivit att rättspraxis vad gäller vissa ändringar inte förefaller tillräckligt 

tydlig i fråga om att fastställa huruvida det krävs ett nytt upphandlingsförfarande”.211 För att 

åtgärda problemet utarbetade kommissionen ett förslag till nytt upphandlingsdirektiv år 2011 

som inkluderade en uttrycklig bestämmelse i art. 72 om väsentliga ändringar och även ett 

särskilt undantag för ändringsklausuler och optioner.212 En justerad bestämmelse om ändringar 

av kontrakt antogs slutligen i direktiv 2014/24/EU med samma artikelnummer. 

Syftet med bestämmelsen i art. 72 är b.la att klargöra under vilka omständigheter 

ändringar av ett kontrakt under kontraktets genomförande kräver ett nytt upphandlings-

förfarande, med hänsyn till relevant rättspraxis från EU-domstolen.213 Syftet tycks således vara 

att kodifiera delar av EU-domstolens praxis avseende väsentliga ändringar, varför EU-

domstolens befintliga praxis fortsatt kommer att ha relevans för offentliga kontrakt som 

omfattas av det nya direktivet.214 Samtidigt bör det noteras att art. 72 innehåller vissa uppenbara 

avvikelser från tidigare praxis, såsom att ett kontrakts värde numera får ändras med upp till tio 

procent.215 Art. 72 bör därför inte okritisk tolkas som en kodifiering, utan måste läsas utifrån 

dess ordalydelse, sammanhang och syfte.  

 

                                                 
211 Se Grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare 

europeisk upphandlingsmarknad, KOM (2011) 15 slutlig, s. 26; se även Kotsonis, 2011, s. NA51-NA58. 
212 Se Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling, KOM (2011) 896 slutlig. 

Bestämmelsen om ändringsklausuler och optioner har följande lydelse, se art. 72(5): ”Kontraktsändringar ska inte 

anses vara väsentliga i den mening som avses i punkt 1 om de anges i upphandlingsdokumenten genom klara, 

exakta och entydiga översynsklausuler eller alternativ. Sådana översynsklausuler ska ange omfattningen och arten 

av eventuella ändringar eller alternativ samt villkoren för när de får tillämpas. Ändringar eller alternativ som skulle 

medföra en ändring av grundläggande faktorer i upphandlingsförfarandet är inte tillåtna.” 
213 Se skäl 107 direktiv 2014/24/EU; se även SOU 2014:51 Nya regler om upphandling, s. 315. 
214 Se Arrowsmith, 2014, s. 597. 
215 Se art. 72(2)(ii) direktiv 2014/24/EU; jfr dom kommissionen mot Spanien, C-84/03, EU:C:2005:14, punkt 49 

enligt vilken en prisökning om tio procent var att anse som en väsentlig ändring.  
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6.2 Ändringar av kontrakt under löptid 

6.2.1 Inledande om art. 72 och dess utformning 

Det framkommer av art. 72(5) direktiv 2014/24/EU att ändringar som inte omfattas av något av 

undantagen i art. 72(1) och (2) ger upphov till en skyldighet att genomföra en ny upphandling. 

En ändring under kontraktets löptid ska således som huvudregel inte tillåtas. 

Undantaget i art. 72(1) klargör i sin tur att en upphandlande myndighet får ändra ett 

kontrakt, utan ett nytt upphandlingsförfarande, i fem specifika situationer: (a) om ändringen 

anges i de ursprungliga upphandlingsdokumenten genom klara, exakta och entydiga ändrings-

klausuler eller optioner, (b) om det är frågan om särskilda kompletterande byggentreprenader, 

(c) om ändringen uppkommit till följd av oförutsedda omständigheter, och (d) om ändringen 

avser vissa typer av leverantörsbyte. 

Bestämmelsen klargör avslutningsvis i (e) att en ändring är tillåten om den inte är 

väsentlig i den mening som avses i art. 72(4). Det särskilda undantaget i art. 72(1)(e) och (4), 

som i viss mån kan betraktas som en egen grupp av undantag,216 återspeglar och bekräftar den 

allmänna regeln i pressetext Nachrichtenagentur att en ändring inte är tillåten om den 

väsentligt ändrar villkoren i kontraktet.217 Det är dock viktigt att betona att direktivets 

ordalydelse inte explicit förbjuder alla ändringar som uppfyller förutsättningarna i art. 72(4), 

utan endast är avsedd att klargöra att vissa ändringar, inklusive icke-väsentliga ändringar, är 

tillåtna.218 Även ändringar som kan anses väsentliga, exempelvis eftersom de förskjuter 

kontraktets ekonomiska jämvikt till leverantörens fördel,219 är tillåtna, under förutsättningen att 

de uppfyller något av undantagen i art. 72(1) och (2). 

Art. 72 innehåller även ett särskilt undantag om ändringar av mindre värde i art. 72(2), 

enligt vilken en upphandlande myndighet kan göra ändringar som kan uppskattas i värde, 

förutsatt att värdet inte överstiger 10 % för varu- och tjänstekontrakt och 15 % för bygg-

entreprenadkontrakt. Ändringen får inte heller ändra kontraktets övergripande karaktär. 

Bestämmelsen är tillämplig ”utan att någon kontroll behöver göras av att villkoren i leden 4 a–

d” vilket till synes innebär att ändringar av det här slaget inte kommer att ge upphov till en 

                                                 
216 Se bl.a. SOU 2014:51 Nya regler om upphandling, s. 316. 
217 Jfr dom pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkterna 35-37 med art. 72(4)(a)-(d) 

direktiv 2014/24/EU; se även avsnitt 2.3 ovan. 
218 Se Arrowsmith, 2014, s. 597 och fotnot 875. 
219 Se art. 72(4)(b) direktiv 2014/24/EU. 
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skyldighet att genomföra en ny upphandling, även om förutsättningarna i art. 72(4) är 

tillämpliga. 

Sammantaget förtydligar direktiv 2014/24/EU vilka typer av ändringar som den 

upphandlande myndigheten kan genomföra och återspeglar i huvudsak det nuvarande rättsläget 

angående ändringar av kontrakt.220 

 

6.2.2 Art. 72(1)(a): en uttrycklig bestämmelse om ändringsklausuler och 

optioner 

Av särskild betydelse för det här examensarbetet är införandet av en uttrycklig direktiv-

bestämmelse om ändringsklausuler och optioner i art. 72(1)(a), med följande lydelse: 

 

”1. Kontrakt och ramavtal får ändras utan nytt upphandlingsförfarande enligt detta direktiv i 

följande fall:  

a) Om ändringarna, oberoende av deras penningvärde, anges i de ursprungliga upphandlings-

dokumenten genom klara, exakta och entydiga ändringsklausuler, som kan omfatta 

prisändringsklausuler, eller optioner. Sådana ändringsklausuler ska ange omfattningen och 

arten av eventuella ändringar eller optioner samt villkoren för när de får tillämpas. Ändringar 

eller optioner som skulle medföra en ändring av kontraktets eller ramavtalets övergripande 

karaktär är inte tillåtna.”221  

 

 Bestämmelsen förtydligas i skäl 111 där det framgår att ändringsklausuler eller optioner inte 

bör ge den upphandlande myndigheten en obegränsad frihet. Ändringsklausuler och optioner 

får till exempel föreskriva prisindexering eller garantera att kommunikationsutrustning ska 

fortsätta att vara lämplig också om kommunikationsprotokoll ändras eller om andra tekniska 

förändringar inträffar. En klausul kan även tydliggöra att kontraktet inkluderar såväl ordinära 

som extraordinära underhållsåtgärder för att säkerställa fortsatt tillhandahållande.222 Upp-

räkningen av klausuler i ingressen är dock inte uttömmande. 

 Bestämmelsen kommer sannolikt att förtydligas i framtida rättspraxis, men likväl kan ett 

antal observationer göras om direktivtextens utformning. Angående kravet på klara, exakta och 

entydiga klausuler har Lagrådet i sitt remissvar om nytt regelverk om upphandling anfört att 

”[d]et säger sig självt att en tolkning av kravet enligt ordalydelsen skulle medföra att endast få 

                                                 
220 Se Arrowsmith, 2014, s. 598. För en mer genomgående analys av direktivtexten i art. 72 direktiv 2014/24/EU, 

se Arrowsmith, 2014, s. 597-604; och Treumer, 2013, s. 281-300; se även Simovart, 2015.  
221 Se art. 72(1)(a) direktiv 2014/24/EU. För motsvarande bestämmelser avseende koncessioner och upphandlingar 

inom försörjningssektorerna, se art. 43(1)(a) direktiv 2014/23/EU och art. 89(1)(a) direktiv 2014/25/EU.  
222 Se skäl 111 direktiv 2014/24/EU. 
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ändringsklausuler skulle uppfylla kravet. Avsikten kan dock inte vara att bara klausuler som 

uppfyller dessa mycket högt ställda krav ska få användas utan ny upphandling.”223 En sådan 

tolkningsmetod torde inte heller vara nödvändig eftersom kravet att ändringsklausulen eller 

optioner ska vara klara, exakta och entydiga framstår som hämtad från domen Succhi di 

Frutta.224 Direktivtexten förtydligar dessutom att en ändringsklausul ska ange ”omfattning och 

arten av eventuella ändringar eller optioner samt villkoren för när de får tillämpas”, vilket 

indikerar att en ändringklausul eller option ska vara så tydlig att det går att beskriva vad som 

ska ändras samt när och på vilka villkor en sådan ändring ska genomföras.225 Avsikten tycks 

inte vara att ändra nuvarande rättsläge, av vilket skäl tidigare rättspraxis bör kunna användas 

även i fortsättningen.226 

 Det bör även noteras att bestämmelsen stipulerar att ändringar kan göras ”oberoende av 

deras pengavärde”, vilket tyder på att det inte finns någon absolut beloppsgräns för hur stor en 

ändring enligt en klausul kan vara. Likväl måste kontraktshandlingarna förutse det maximala 

värdet en ändring kan innebära för att möjliggöra för anbudsgivarna att förutse kontraktets 

värde på förhand.227 

 En detalj i direktivtexten som är svårare att uttolka är dock valet att inte bara hänvisa till 

”ändringsklausuler” utan genomgående använda termen ”ändringsklausuler eller optioner” i 

direktivtexten. Det framstår således som begreppet option inte kan inordnad under termen 

ändringsklausul, även om det är svårt att identifiera vari skillnaden ligger. Begreppet ändrings-

klausul är inget klart begrepp och varierar kraftigt mellan såväl de olika språkversionerna, som 

utkasten till nytt direktiv.228 Det framgår förvisso en prisändringsklausul är ett exempel på en 

sådan klausul, men i slutändan kommer begreppet troligen att tolkas mot bakgrunden av de 

upphandlingsrättsliga kraven på tydlighet, snarare än dess ordalydelse. 

Det framgår även av art. 72(1)(a) att ändringsklausuler eller optioner inte får medföra att 

kontraktets övergripande karaktär ändras. Semple och Andrecka har noterat att det är 

                                                 
223 Remissvar, Nytt regelverk om upphandling, utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-02-12, s. 205. 
224 Se dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 111: ”/…/samtliga villkor och bestämmelser för 

upphandlingsförfarandet skall vara formulerade, i meddelandet om upphandling eller i kontraktshandlingarna, på 

ett klart, precist och entydigt sätt” ; se även Semple & Andrecka, 2015, s. 185. 
225 Se Art. 72(1)(a) direktiv 2014/24/EU; jfr dom Succhi di Frutta, C-496/99 P, EU:C:2004:236, punkt 111: 

”/…/skyldig att uttryckligen ange att en anpassning kan komma att ske och på vilka villkor”; och punkt 126: ”i 

synnerhet ange exakt på vilka villkor de frukter som uttryckligen angavs som betalning för de aktuella leveranserna 

skulle kunna komma att ersättas av andra frukter”. 
226 Arrowsmith gör gällande att art. 72(1)(a) återspeglar nuvarande möjligheter; se Arrowsmith, 2014, s. 600. 
227 Se Racca m.fl. 2013, s. 283-284. 
228 Jfr de olika språkversionerna av art. 72(1)(a) direktiv 2014/24/EU: svenska: ”ändringsklausuler”; danska: 

”revisionsklausuler”; engelska: ”review clauses”; franska: ”clauses de réexamen”; tyska: ”Überprüfungsklauseln”. 

Begreppet översattes till ”översynsklausul” i kommissionförslaget, men ändrades sedan ”ändringsklausul” i 

direktiv 2014/24/EU. 
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betydelsefullt att direktivet skiljer mellan ändringar av kontraktets övergripande karaktär och 

väsentliga ändringar, där en ändring som inte är tillåten enligt art. 72(1)(e) och (4) likväl kan 

vara tillåten enligt art. 72(1)(a), under försättningen att kontraktets övergripande karaktär 

ligger fast.229 Regeringen har hittills avböjt att kommentera begreppet och har angett att vad 

som avses med övergripande karaktär får avgöras av rättstillämpningen.230 Begreppet återfinns 

inte i EU-domstolens tidigare rättspraxis men behandlas i skäl 109 där direktivet stipulerar, 

avseende tillämpningen av art. 72(2): 

 

”(109) Detta kan dock inte tillämpas i de fall då en ändring leder till att den övergripande 

upphandlingen får en annan karaktär, exempelvis genom att de byggentreprenader, varor 

eller tjänster som ska upphandlas ersätts med något annat eller genom att typen av upp-

handling förändras i grunden, eftersom man i en sådan situation kan anta att resultatet skulle 

ha påverkats.”231 

 

Bestämmelsen torde tolkas på ett sådant sätt att ändringsklausuler eller optioner inte får vara så 

breda att de ger den upphandlande myndigheten en rätt att ändra föremålet för kontraktet, eller 

för den delen omvandla en koncession till ett offentligt kontrakt. Treumer har föreslagit att 

införandet av krav på halalslaktning eller speciella krav på förpackning eller färgning av en 

angiven produkt skulle kunna vara exempel på en sådan otillåten ändring.232 Arrowsmith har 

anfört att förbudet att ändra kontraktets övergripande karaktär indikerar att det, på samma sätt 

som för tillfället, finns begräsningar när det gäller möjligheten att ändra en det upphandlades 

art. 233 Arrowsmith har även påstått att en tiofaldig ökning av kontraktets kvantitet kan vara en 

sådan ändring som innebär att kontraktet får en annan övergripande karaktär, även om saken 

inte är helt säker.234 Det framstår således som om kravet utgör en konkretisering av ett tidigare 

omstritt förbud mot alltför långtgående ändringar, även om bestämmelsen sannolikt kommer 

att få en mer bestämd innebörd när den blivit föremål för domstolarnas bedömning. 

 Sammanfattningsvis framstår det som om regleringen av ändringsklausuler och optioner 

i art. 72(1)(a) stämmer väl överens med tidigare rättspraxis, även om den introducerar en ny 

terminologi och tydliggör vilka krav som kan ställas på en ändringsklausul. Det framstår 

                                                 
229 Se Semple & Andrecka, 2015, s. 184; se däremot Domínguez Olivera, 2015, s. 38-39, enligt vilken art. 72(1)-

(2) ska ses som kompletterande regler i förhållande till definitionen av väsentlighet i art. 72(4) och inte som 

undantag från kraven i fjärde punkten. 
230 Se Lagrådsremiss: Nytt regelverk om upphandling, s. 749.  
231 Se skäl 109 direktiv 2014/24/EU.  
232 Se Treumer, 2012, 5, s. 164.  
233 Se Arrowsmith, 2014, s. 600. 
234 Se a.a., s. 
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samtidigt som sannolikt att införandet av uttryckliga regler kommer att leda till en vidare-

utveckling av kraven, samt ett större genomslag i de upphandlande myndigheternas verksamhet. 
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7 Sammanfattning och avslutande 

kommentarer 

Ämnet för examensarbetet har varit det upphandlingsrättsliga regelverk som styr hur offentliga 

kontrakt kan ändras under kontraktets löptid med stöd av ändringsklausuler. Syftet med 

examensarbetet har varit att utreda och fastställa gällande rätt avseende vilka möjligheter och 

begränsningar det finns att utforma och använda ändringsklausuler i offentliga kontrakt, samt 

att fastställa om genomförandet av direktiv 2014/24/EU innebär några förändringar av rådande 

rättsläge. I arbetet har den rättsdogmatiska metoden tillämpats. Frågeställningarna har 

behandlats inom ramen för rättskälleläran, vilket med hänsyn till ämnet har innefattat såväl 

källor på den nationella rättens område som EU-rättsligt material. 

 Examensarbete har funnit att det finns ett större utrymme att ändra villkor i offentliga 

kontrakt om möjligheten har inkluderats i det ursprungliga kontraktet än om kontraktet inte 

innehållit en sådan uttrycklig möjlighet. Hur en sådan ändringsklausul ska vara utformad är 

föremål för viss osäkerhet men undersökningen har identifierat tre övergripande förutsättningar 

för att en ändring i enlighet med en ändringsklausul inte ska ge upphov till en skyldighet att 

genomföra en ny upphandling. Ändringsklausulen ska (i) förekomma i det ursprungliga i 

förfrågningsunderlaget eller kontraktshandlingarna, (ii) vara tillräcklig tydlig, och (iii) inte 

möjliggöra alltför långgående ändringar. 

 För att en ändring i enlighet med en ändringsklausul inte ska ge upphov till en skyldighet 

att genomföra en ny upphandling måste ändringsklausulen ha funnits med i kontraktet från 

början och således möjliggjort för potentiella anbudsgivare att bilda sig en uppfattning om 

huruvida de vill delta i upphandlingen. Det är inte möjligt att åberopa en ändringsklausul som 

tillförts kontraktet efter tilldelningsbeslutet och inte heller att åberopa en ändringsklausul i ett 

kontrakt som inte upphandlats enligt ett tillämpligt förfarande i LOU. 

 Det framgår även av undersökningen att en ändringsklausul måste vara utformad på ett 

klart precist och entydigt sätt och tydliggöra när och på vilka villkor en eventuell ändring kan 

ske. Det är således inte möjligt att undgå skyldigheten att genomföra en ny upphandling genom 

att hänvisa till ett vagt eller oprecist förbehåll i det ursprungliga förfrågningsunderlaget eller 

kontraktshandlingarna. En grundläggande förutsättning för bruket av en ändringsklausul är att 
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den inte inbegriper förhandlingar av villkoren i kontraktet, utan är utformad på ett så tydligt 

och objektivt sätt att ändringarna följer av villkoren i kontraktet. En sådan förutsägbarhet kan 

företrädesvis åstadkommas genom en förutbestämd mekanism som anger vilken typ av ändring 

som kan företas, vilka omständigheter som kan aktualisera ändringen och hur ändringen ska 

genomföras. För att säkerställa att ändringen inte inbegriper några förhandlingar mellan 

parterna är det lämpligt att klausulen är utformad som en ensidig rätt att företa en viss ändring, 

utan att den andra parten behöver ge sitt medgivande. Ändringsklausulen ska dessutom vara så 

tydlig att det är möjligt att uppskatta värdet på ändringen, så att potentiella anbudsgivare kan 

överblicka vilka konsekvenser en eventuell ändring kan ha för det ursprungliga kontraktet. 

 Det framgår även av undersökningen att en ändringsklausul, även om den är utformad på 

ett klart, precist och entydigt sätt, inte kan möjliggöra alltför långtgående ändringar. En sådan 

ändring får inte ändra grunden för den ursprungliga tilldelningen genom att ändra en avgörande 

faktor i kontraktet. Klausulen får inte heller ändra kontraktsföremålet eller innebär att kontraktet 

förlängs på ett sätt som står i strid med likabehandling- och öppenhetsprincipen. 

 Examensarbetet har även undersökt ett antal typklausulen som kan ge upphov till 

särskilda frågeställningar. Utredningen har konstaterat att det inte är möjligt att undgå 

upphandlingsreglerna genom åberopandet av en omförhandlingsklausul, men har noterat att det 

finns ett förhållandevis stort utrymme för förlängningsklausuler, prisjusteringsklausuler och 

optioner. Det finns till synes vissa oklarheter kring när en överlåtelseklausul kan användas, men 

det framstår som om även denna typ av klausul kan användas under förutsättningen att villkoren 

för överlåtelsen är tydligt angiven och kan tillämpas på ett förutsebart sätt. 

 Genom art. 72(1)(a) direktiv 2014/24/EU infört en uttrycklig bestämmelse om ändrings-

klausuler och optioner som uppdaterar och förtydligar de olika kraven som kan ställas på en 

ändringsklausul. Det framstår som om bestämmelsen i stort överensstämmer med tidigare 

rättspraxis, även om förekomsten av en uttrycklig regel sannolikt kommer att göra det mer 

tydligt för upphandlande myndigheter huruvida en viss ändring ger upphov till en skyldighet 

att genomföra en ny upphandling. 

 Sammanfattningsvis framstår det som om det finns ett förhållandevis stort utrymme att 

utforma och tillämpa ändringsklausuler i offentliga kontrakt, men att så måste ske på ett sätt 

som överensstämmer med de upphandlingsrättsliga kraven på likabehandling och öppenhet. 

Huruvida en ändringsklausul är tillämplig kan inte endast bedömas utifrån ett avtalsrättsligt 

perspektiv, utan måste beaktas utifrån reglerna om offentlig upphandling. 
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