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Abstract 

The European Court of Justice stated in judgement of 19 December 2018, 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust och Coopservice, 
C-216/17, EU:C:2018:1034 that a framework agreement by a contracting 
authority must determine an indication of the quantity of the services which the 
framework agreement covers. Furthermore, the European Court of Justice stated 
that a contracting authority can make commitments only up to a certain quantity 
and once that limit has been reached the agreement will no longer have any effect. 

The statement that a framework agreement would no longer have any effect 
once the limit has been reached is not further developed by the European Court 
of Justice which has led to many different interpretations. The purpose of this 
work is to clarify how the statement by the European Court of Justice should be 
interpret regarding when the quantity needs to be determined, how it should be 
indicated and which consequences that follows if the quantity is not determined. 
The method for this work is the legal dogmatic method.  

The main conclusions from this work are that a limit for quantity should be 
given for all framework contracts with one single or several economic operators 
with some exceptions and that the contracting authority has some room for 
flexibility when determining the quantity. The consequences that can follow 
when a contracting authority does not indicate a quantity limit is that a 
procurement process need to start over. The fact that a limit has not been given 
should not be a ground to invalidate a contract that already has been concluded. 
If the contracting authority passes the limit the exceeding part could be 
invalidated by the court. An indicated limit that with disproportionate margin 
falls below the contracting authority actual need is contrary to the principle of 
transparency. Lastly, the obligation to determine a quantity limit does not affect 
the party’s obligations according to the contract since that is a question of civil 
law.  
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1 Inledning 

1.1 Ämne och problemformulering 
Ett ramavtal syftar till att fastställa villkor som avser tillhandahållandet av varor, 
tjänster eller byggentreprenader i kontrakt som ska tilldelas under en given 
tidsperiod.1 I skäl 60 till 2014 års direktiv anges att ramavtal betraktas som en 
effektiv metod för upphandlande myndigheter2 att göra anskaffningar inom hela 
EU. Problemet med ramavtal är att ramavtal till sin natur är 
konkurrensbegränsade eftersom ett ramavtal utgör ett slutet system. Det beror 
på att anskaffningar av de tjänster, varor eller byggentreprenader som ramavtalet 
omfattar under ramavtalets löptid inte konkurrensutsätts fullt ut, eftersom inga 
nya leverantörer kan ansluta till ramavtalet.3 Denna begränsning av konkurrensen 
går emot syftet med regleringen om offentlig upphandling. Direktiven som 
reglerar offentlig upphandling inom EU syftar till att skapa en effektiv 
konkurrens genom att undanröja hinder för den fria rörligheten av tjänster och 
varor.4 För att säkerhetsställa konkurrensen ställs bland annat krav på öppenhet.5 
I en upphandling ska det därför vara tydligt för leverantörerna vad avtalet 
omfattar. Vid en upphandling av ett ramavtal kan dock alltför höga krav på 
information om ramavtalet, såsom exempelvis kvantitet, leda till att ramavtalet 
tappar sin funktion att åstadkomma effektiva och flexibla inköp.6 

Regleringen av ramavtal måste alltså utformas på ett sätt som tar hänsyn till 
två motstående intressen. På ena sidan finns intresset av de upphandlande 
myndigheternas effektivitet genom flexibla ramavtal och på andra sidan finns 

 
1 Prop. 2015/16:195 s. 513. 
2 Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet, beslutande församling 
i en kommun eller en region eller ett offentligt styrt organ. Ett offentligt styrt organ avser en juridisk 
person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av 
industriell eller kommersiell karaktär, och 1) som till största delen är finansierad av staten, en 
kommun, en region eller en upphandlande myndighet, 2) vars verksamhet står under kontroll av 
staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller 3) i vars styrelse eller 
motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en 
region eller en upphandlande myndighet.  
3 Prop. 2015/16:195 s. 516. 
4 Dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkt 16. 
5 Dom av den 2 juni 2016, Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, punkt 36. 
6 Olovsson, Sara-Li, Ramavtal som verktyg för samordnade inköp - balansgång mellan flexibilitet, 
likabehandling och öppenhet, UrT 2019:3, s. 213–222 på s. 222. 
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intresset av en effektiv konkurrens som säkerhetsställs genom att ramavtalets 
flexibilitet begränsas.  

Uppfattningen om ramavtal har länge varit att ramavtalets volym ska anges 
vid upphandlingen. Den angivna volymen har dock bara ansetts utgöra en 
uppskattning och därav finns det inget hinder för en upphandlande myndighet 
att överskrida denna.7 I Coopservicedomen angav EU-domstolen i punkt 70 att 
högsta kvantitet ska anges för ramavtal. Dessutom menade EU-domstolen i 
punkt 61 i Coopservicedomen att ett ramavtal, när den kvantiteten är nådd, inte 
längre har någon verkan. Uttalandet att avtalet inte längre har någon verkan när 
denna gräns nåtts har väckt stor debatt. Att avtalet inte längre har någon verkan 
när en viss gräns är nådd kan uppfattas som att det i ramavtalet ska anges en 
takvolym som anger exakt hur mycket som kan avropas från ramavtalet. 
Uppfattningen att ramavtalet har en takvolym som utgör ramavtalet maxgräns 
har för många varit en nyhet.8  

Ett ytterligare problem är att Coopservicedomen avsåg en särskild situation 
och det går inte att utläsa om EU-domstolen till exempel avsåg att skyldigheten 
att ange takvolym gäller för alla typer av ramavtal, hur precist den ska anges och 
slutligen vilka konsekvenserna blir om takvolym inte är angiven, överskrids eller 
underskrids. Det finns därför ett stort behov att utreda dessa frågor då 
leverantörer och upphandlande myndigheter både behöver få klarhet i hur 
takvolym ska anges och även vilka konsekvenser en utebliven takvolym eller en 
inaktuell takvolym kan leda till.   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna framställning är att klargöra innebörden av EU-domstolens 
konstaterande i Coopservicedomen om att ramavtalet inte längre har någon 
verkan när en angiven högsta kvantitet har uppnåtts. För att uppnå angivet syfte 
kommer följande frågeställningar besvaras: 
 

- Vilka ramavtal omfattas av skyldigheten att ange takvolym? 
- Hur ska takvolymen för ett ramavtal anges?  
- Vad blir konsekvenserna om en upphandlande myndighet inte anger 

takvolym eller inte avropar i enlighet med takvolymen?  

 
7 Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement Volume 1, 3 u., Sweet & Maxwell, 
London, 2014, s. 1120; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 
10. 
8 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 10. 
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1.3 Metod 
För att uppnå syftet med denna framställning kommer den rättsdogmatiska 
metoden tillämpas. Den rättsdogmatiska metoden syftar till att fastställa gällande 
rätt, det vill säga, hur rättsregeln ska uppfattas i ett konkret sammanhang.9 
Utgångspunkten för detta är principerna för användandet av de allmänt 
accepterade rättskällorna.10  

Att fastställa gällande rätt utifrån rättskällorna kallas även att fastställa rätten 
de lege lata. Inom den rättsdogmatiska metoden kan också rätten de lege ferenda 
diskuteras. De lege ferenda syftar istället på hur rätten borde vara, det vill säga, 
argumentation för att föreslå en lösning på problem som framstår som olösta.11 
Argument de lege ferenda ska vara en utveckling av analysen av gällande rätt. Det 
skiljer sig alltså från rättspolitiska argument som faller utanför den 
rättsdogmatiska metoden.12 

Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden är rättskälleläran. 
Rättskälleläran handlar om vilka rättskällorna är, hur de förhåller sig till varandra 
och rättskälleprinciperna som innefattar principer för att tolka källorna.13 Ett 
problem med rättskälleläran är att det finns olika uppfattningar om vilka källor 
som utgör rättskällor samt hur rättskällorna förhåller sig till varandra.14 Olika 
rättskällors betydelse kan också variera beroende på vilket rättsområde som 
behandlas. Till exempel kan en fråga inom ett rättsområde med tydliga 
bestämmelser i lagen ha mindre behov av en tolkning genom andra rättskällor än 
en fråga inom ett område där lagstiftaren använt sig av öppna formuleringar i 
lagtexten.15   

Det klassiska rättskällorna är lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin. Lagar 
och andra författningar betraktas av de flesta som den främsta rättskällan. Idag 
har dock EU-rättens företräde en stor påverkan på riksdagens lagstiftningsmakt, 
vilket gör att den främsta källan för EU-rätt istället är rättskällor från EU.16  

Lagar och författningar har sällan ett klart svar och behöver därför ofta tolkas 
och kompletteras med andra rättskällor.17 Förarbeten har traditionellt sätt fått 
stor betydelse som rättskälla då de anses utgöra lagstiftarens vilja. Även om 
förarbetens betydelse till viss del minskat utgör förarbeten ett viktigt hjälpmedel 
för att tolka en lag. Betydelsen av förarbeten har bland annat minskat i de fall 

 
9 Kleinman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk 
metodlära, 1 u., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 26. 
10 Kleinman, s. 21. 
11 Kleinman, s. 36 
12 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – ämne, material, metod och 
argumentation, 4 u., Nordstedts juridik, Stockholm, 2018, s. 49. 
13 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 45. 
14 Sandgren, Claes, Debatt - Är rättsdogmatiken dogmatisk, TfR, Vol. 188 nr 4–5, 2008, s. 649–656 
på s. 651. 
15 Kleinman, s. 22. 
16 Warnling Conradson, Wiwecka, Vad är rätt?, 3 u., Nordsteds Juridik, 2018, s. 60-61. 
17 Warnling Conradson, s. 62. 
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lagstiftaren avser att genomföra ett EU-direktiv vilket innebär att rättskällor från 
EU får större betydelse. Dessutom är vissa förarbeten föråldrade vilket kan 
innebära samhällsutvecklingen förespråkar en annan tolkning.18  

En annan viktig rättskälla är rättspraxis, särskilt när det gäller praxis från 
överinstanser som HFD och HD. Prejudikat, vägledande praxis, är formellt sätt 
inte bindande på samma sätt som lagar och författningar, men inom rättsväsendet 
bör underinstanser följa överinstansernas praxis.19  

Doktrinens status som rättskälla är mer omdiskuterad. Det beror främst på att 
övriga rättskällor härstammar från vissa auktoriteter medan doktrin i princip kan 
skrivas av vem som helst. Däremot kan doktrinens status påverkas av vem som 
utgivit den. Kleinman anser dock att vem som uttalat sig och klokheten i ett 
uttalande bör vara mindre intressant. Istället bör den inre logik som finns i 
analysen bedöma doktrinens status.20 

Kleinman anser vidare att doktrins roll som rättskälla är att övertyga genom 
kraften i de argument som framförs.21 Vidare kan doktrins status som rättskälla 
stärkas om lagstiftaren valt att hänvisa till doktrin i förarbeten eller om domstolen 
refererat till doktrinen i praxis.22 

En ytterligare fråga är om grundläggande värderingar får utföra ett riktmärke 
för rättsdogmatikens tolkning och systematisering. Sandberg anser att denna 
fråga bör vara okontroversiell. Värderingar kan vara det ändamål som antas ligga 
till grund för lagstiftningen, lagstiftningens funktion i samhället eller på annat sätt 
ha stöd i rättskällematerialet.23  

Rättsdogmatiken har anklagats för att vara ovetenskaplig genom att inte 
hänföra sig till verkligheten då den endast beaktar ett slutet normsystem genom 
vissa rättskällor. Denna kritik har tillbakavisats av bland annat Jareborg som 
menar att rättsdogmatikens verklighet är själva rättssystemet som normativt 
system, inte det som systemet resulterar i.24 

För att uppfylla syftet med denna framställning kommer alltså den 
rättsdogmatiska metoden tillämpas. Som redogjorts ovan finns det vissa 
rättskällor som ses som mer självklara i den rättsdogmatiska metoden medan 
andra rättskällor är mer omdiskuterade. Utgångspunkten för frågeställningen för 
denna framställning grundas på en dom från EU-domstolen. Den starkaste 
rättskällan för en tolkning av domen skulle därför vara om EU-domstolen själv 
tolkat domen i ett nytt avgörande, vilket inte gjorts. I svensk rätt finns 
kammarrättspraxis som delvis behandlar frågeställningen. Dock är denna praxis 
motstridig. Avsaknaden av ”starkare” rättskällor gör det nödvändigt att jämföra 
och analysera kammarrättsdomarna. Slutsatser utifrån dessa svagare källor bör 

 
18 Warnling Conradson, s. 69–70. 
19 Warnling Conradson, s. 72–75. 
20 Kleinman, s. 33. 
21 Kleinman, s. 28. 
22 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk, s. 649–656 på s. 654. 
23 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk, s. 649–656 på s. 652–653. 
24 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1–10 på s. 8–9. 
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sedan ställas mot grundläggande principer samt uttalanden i andra rättskällor, 
praxis från högre instanser och praxis från EU-domstolen i relaterade frågor. För 
att analysera argument för och emot olika tolkningar kan stöd hittas i den 
allmänna debatten bland jurister. Oavsett om detta inte anses utgöra en rättskälla 
som doktrin så utgår värderingarna i debatten från exempelvis argument om 
ändamålet med lagstiftning eller tolkningens förenlighet med grundläggande 
rättsprinciper. Den allmänna debatten bland verksamma jurister bör därför 
analyseras för att uppmärksamma dessa argument.  

Som berörts i förhållande till de olika rättskällorna har EU-rättens inflytande 
på svensk rätt påverkat den rättsdogmatiska metoden. EU-rätten utgör en 
autonom rättsordning.25 EU-rättens företräde begränsas av principerna om lojalt 
samarbete, tilldelade befogenheter och intresset av att EU-rätten ska uppnå sin 
ändamålsenliga verkan.26 Inom EU-rätten har EU-domstolen en drivande roll. 
EU-domstolen förknippas särskilt med att använda sig av den teleologiska 
tolkningsmetoden (ändamålstolkning), även om domstolen även tillämpar andra 
tolkningsmetoder.27 De nationella domstolarna i medlemsstaterna ska tolka EU-
rätten direktivkonformt. Detta innebär att de ska göra allt som ligger inom deras 
behörighet, med hänsyn till den nationella rätten i sin helhet och med tillämpning 
av dess erkända tolkningsmetoder, för att säkerställa att det aktuella direktivet ges 
full verkan och för att uppnå ett resultat som är förenligt med direktivets syfte.28 

Utifrån denna korta redogörelse för tolkning av EU-rätten framgår att det är 
av stor vikt i denna framställning att bland annat utreda syftet med de direktiven 
som tolkningsfrågan utgår ifrån för att kunna göra en tolkning som är förenlig 
med EU-rätten. 

1.4 Disposition 
Utgångspunkten för denna framställning är att besvara tre huvudfrågeställningar. 
För att förstå bakgrunden bakom frågeställningarna kommer först kort redogöras 
för den rättsliga bakgrunden till problemformuleringen. I detta avsnitt behandlas 
kort ramavtalets ursprung, ramavtalets tillämpning och Coopservicedomen. 
Framställningen börjar sedan med ett brett perspektiv för att klargöra för läsaren 
när skyldigheten att ange takvolym överhuvudtaget kan aktualiseras. För de 
ramavtal som skyldighet att ange takvolym föreligger följer sedan en redogörelse 
för hur takvolymen ska anges. När läsaren fått svar på när och hur takvolym ska 
anges, blir det relevant att utreda konsekvenserna av att en upphandlande 

 
25 Reichel, Jane, EU-rättsligt metod, Korling, Fredric, Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 
1 u., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 109. 
26 Reichel, s. 112. 
27 Reichel, s. 122. 
28 Dom av den 4 juli 2006, Adeneler m.fl., C-212/04, EU:C:2006:443, punkt 111. 
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med takvolymen.    



 13 

 

 

 

2 Rättslig bakgrund 

2.1 Ramavtalets ursprung 
De detaljerade regelverken kring offentlig upphandling kan av många uppfattas 
som onödigt invecklade och krångliga. Insikten om vilken stor del av marknaden 
som tillämpar offentlig upphandling inom hela EU kan dock öka förståelsen för 
vikten av att dessa upphandlingar genomförs i en sund konkurrens. Bara i Sverige 
omsätter den offentliga upphandlingen omkring 700 miljarder kronor varje år, 
vilket motsvarar en sjättedel av Sveriges BNP.29 

Grunden för EU-direktiven om offentlig upphandling är bestämmelserna i 
EUF-fördraget om fri rörlighet av varor och tjänster samt principerna som följer 
därav, om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, 
proportionalitet och öppenhet. För att säkerhetsställa att dessa grundläggande 
principer efterlevs regleras själva förfarandet för nationella offentliga 
upphandlingar i medlemsstaterna över ett visst värde av EU-direktiv, vilket följer 
av skäl 1 till 2014 års direktiv. Enligt fast praxis från EU-domstolen syftar 
direktiven till att undanröja hinder för den fria rörligheten av tjänster och varor 
och att skydda de ekonomiska aktörernas intressen vilka är etablerade i en 
medlemsstat och som önskar erbjuda varor eller tjänster åt de upphandlande 
myndigheterna i en annan medlemsstat.30  

Att en upphandlande myndighet får ingå ramavtal har inte alltid varit en 
självklarhet. Innan 2004 års direktiv fanns inga bestämmelser om ramavtal inom 
den klassiska sektorn utan endast för offentlig upphandling inom 
försörjningssektorerna. Det var tveksamt om ramavtal ens fick användas innan 
2004 års direktiv, trots det användes dock ramavtal i stor utsträckning.31 Enligt 
artikel 32.1 i 2004 års direktiv fick medlemsstaterna tillåta ramavtal inom den 
klassiska sektorn och enligt artikel 33.1 i 2014 års direktiv ska medlemsstaterna 
tillåta ramavtal inom den klassiska sektorn. Ramavtal ska användas enligt de 
bestämmelser som anges i direktivet enligt artikel 33.1 i 2014 års direktiv. 

Införande av bestämmelserna om ramavtal i 2004 års direktiv möttes av viss 
kritik, bland annat med motiveringen att större ramavtal och inköpssamordning 

 
29 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, Statistik om offentlig upphandling 2019, 
upphandlingsmyndigheten rapport 2019:5 och Konkurrensverket rapport 2019:3, s. 34. 
30 Dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkt 16; 
dom av den 18 oktober 2001, SIAC Construction, C‑19/00, EU:C:2001:553, punkt 32; dom av den 
24 januari 2008, Lianakis m.fl., C‑532/06, EU:C:2008:40, punkt 39. 
31 Prop. 2006/07:128 s. 159. 
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kan stänga ute små leverantörer från marknaden.32 I förarbetena angav regeringen 
att ramavtal visserligen kan begränsa konkurrensen men att ramavtal ändå bör 
tillåtas i det fall det är lämpligt att använda ett ramavtal.33 Av skäl 11 till 2004 års 
direktiv framgår att bestämmelserna om ramavtal utgör en avvägning av 
ramavtalets nödvändiga flexibilitet och säkerhetsställande av det grundläggande 
rättsprinciperna. 

I skäl 59 till 2014 års direktiv uppmärksammades att det finns en tendens hos 
upphandlade myndigheter att dra fördel av inköpssamordning för att uppnå 
stordriftsfördelar som lägre priser och lägre transaktionskostnader. Enligt 
direktivet anges vidare att sammanläggning och centralisering av inköp bör 
övervakas för att undvika för långt driven inköpssamordning och hemliga 
överenskommelser, bevara öppenhet och konkurrens samt ge små och 
medelstora företag möjlighet att få tillträde till marknaden.  

2.2 Ramavtalets tillämpning 
Ramavtal används flitigt av upphandlande myndigheter och betraktas som en 
effektiv upphandlingsmetod i hela Europa, vilket framgår av skäl 60 till 2014 års 
direktiv. Omkring 40 procent av de upphandlingar som annonseras årligen i 
Sverige är upphandlingar av ramavtal.34 Risken med användandet av ramavtal är 
att ramavtalet till sin konstruktion är konkurrensbegränsande. En upphandlande 
myndighet tillvaratar visserligen konkurrensen på marknaden vid en upphandling 
av ett ramavtal. Men under ramavtalets löptid är ramavtalet ett slutet system där 
inga nya leverantörer kan ansluta. Under löptiden sker därför ingen ny fullständig 
konkurrens på marknaden.35 En upphandlande myndighet får inte använda 
ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, 
begränsas eller snedvrids enligt skäl 60 till 2014 års direktiv. Det som avses är 
ramavtalets faktiska effekt och inte den upphandlande myndighetens avsikt. En 
upphandlande myndighet måste därför överväga hur ramavtalet kan komma att 
påverka konkurrensen. Det kan exempelvis vara olämpligt att ingå ett centralt 
avtal med få leverantörer för samtliga myndigheter eller ingå ramavtal på 
områden med snabb teknisk utveckling.36 

Ramavtal definieras i artikel 33.1 i 2014 års direktiv som ”[…] ett avtal som 
ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera 
ekonomiska aktörer i syfte att fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt 
under en given tidsperiod, särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, 

 
32 Prop. 2006/07:128 s. 167. 
33 Prop. 2006/07:128 s. 172. 
34 Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket, Statistik om offentlig upphandling 2019, 
Upphandlingsmyndigheten rapport 2019:5 och Konkurrensverket rapport 2019:3, s. 60. 
35 Prop. 2015/16:195 s. 516. 
36 Prop. 2006/07:128 s. 172.  
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uppskattade kvantiteter”. Den avgörande skillnaden mellan ett ”vanligt” kontrakt 
och ett ramavtal är att ett kontrakt avser en faktisk anskaffning medan ett 
ramavtal fastställer villkoren för flera eventuella framtida anskaffningar under en 
given tidsperiod.37  

Offentlig upphandling inom den klassiska sektorn regleras i LOU. LOU 
innehåller bestämmelser som bygger på EU-direktiv när upphandlingens värde 
överstiger tröskelvärdena och nationella bestämmelser då upphandlingens värde 
understiger tröskelvärdena enligt 1 kap. 4 § LOU. Bestämmelserna om ramavtal 
i 7 kap. LOU gäller dock för alla ramavtal, oavsett om upphandlingen genomförs 
enligt ett direktivstyrt förfarande eller enligt nationella bestämmelser. Ramavtal 
inom försörjningssektorerna regleras enligt LUF-direktivet och LUF. 
Bestämmelserna om ramavtal inom försörjningssektorerna enligt LUF ger 
generellt mer utrymme för flexibla ramavtal än bestämmelserna för den klassiska 
sektorn enligt LOU.38 I denna framställning kommer ramavtal inom den klassiska 
sektorn enligt LOU avses när inte annat anges.  

Ramavtal kan delas in i tre kategorier, ramavtal med en leverantör och alla 
villkor fastställda, ramavtal med flera leverantörer och alla villkor fastställda samt 
ramavtal med flera leverantörer utan alla villkor fastställda. För de olika typerna 
finns bestämmelser som anger hur tilldelning av kontrakt från ramavtalet ska 
genomföras. För alla typer av ramavtal gäller att villkoren i ett kontrakt som 
grundar sig på ett ramavtal inte får avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet 
enligt 7 kap. 3 § 2 st. LOU. 

Det är viktigt att poängtera att bestämmelserna avseende de olika typerna av 
ramavtal som kommer redogöras för nedan gäller för tilldelningen av kontrakt. 
För upphandling av själva ramavtalet gäller samma bestämmelser för alla 
kontrakt, även ramavtal.  

Om ett ramavtal ingåtts med en enda leverantör ska enligt 7 kap. 4 § LOU 
tilldelningen av kontrakt ske i enlighet med villkoren i ramavtalet. Den 
upphandlande myndigheten kan samråda med leverantören och be denne att 
komplettera anbudet. Detta rör sig dock inte om stora ändringar av villkoren utan 
endast om marginella justeringar.39 Förbudet mot tilldelning av kontrakt som 
väsentligt skiljer sig från villkoren i ramavtalet är särskilt viktigt när ramavtalet 
ingåtts med en enda leverantör enligt artikel 33.2 i 2014 års direktiv.40  

Om ett ramavtal ingåtts med flera leverantörer och har samtliga villkor 
fastställda får den upphandlande myndigheten enligt 7 kap. 5–6 §§ tilldela 
kontrakt enligt villkoren i ramavtalet. Den upphandlande myndigheten ska 
tillämpa objektiva villkor för att avgöra vilken leverantör som ska tilldelas 
kontraktet. Dessa villkor ska framgå av upphandlingsdokumenten. 

 
37 Prop. 2015/16:195 s. 514; Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–
19); Kammarrätten i Stockholms dom av den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20). 
38 Prop. 2015/16:195 s. 522. 
39 Prop. 2006/07:128 s. 174. 
40 Se även prop. 2015/16:195 s. 517. 
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Bestämmelsens krav på objektiva villkor för tilldelning av kontrakt innebär att 
upphandlingsdokumenten måste innehålla någon form av fördelningsnyckel. Det 
kan till exempel vara en rangordning av leverantörerna men även andra typer av 
fördelningsnycklar. Syftet med en viss fördelningsnyckel är att tilldelning inte ska 
ske godtyckligt från den upphandlande myndighetens sida. Fördelningsnyckeln 
ska göra det förutsägbart hur valet av leverantör kommer gå till i en viss situation. 
I efterhand ska det även gå att konstatera varför en viss leverantör valdes före en 
annan.41 

Om ett ramavtal som ingåtts med flera leverantörer inte har alla villkor 
fastställda ska tilldelning av kontrakt ske genom förnyad konkurrensutsättning 
och grundas på samma villkor som tillämpades vid tilldelning av ramavtalet enligt 
7 kap. 5 och 8 §§ LOU. Det innebär att de leverantörer som är parter i ramavtalet 
på nytt får lämna in anbud. Förnyad konkurrensutsättning är därför det mest 
flexibla förfarandet för tilldelning av kontrakt utifrån ett ramavtal.42 Den 
upphandlande myndigheten får skriftligen samråda med de leverantörer som ska 
lämna anbud enligt 7 kap. 9 § 2 st. p. 1 LOU. Samrådet måste alltid avse de villkor 
som angetts vid ingående av ramavtalet. Skriftligt samråd bör i regel inte avse 
förhandlingar. Förutom att villkoren måste angetts vid ingående av ramavtalet 
utgör även kravet på att villkoren för kontraktet inte väsentligen får avvika från 
ramavtalets villkor enligt 7 kap. 3 § 2 st. LOU en gräns för hur långt den 
upphandlande myndighetens möjligheter att förhandla villkoren sträcker sig. 

Slutligen kan ett ramavtal med flera leverantörer delvis ha villkor fastställda 
och delvis tillämpa förnyad konkurrensutsättning för villkor som inte är 
fastställda. Detta förutsätter att den upphandlande myndigheten i 
upphandlingsdokumenten anger att detta förfarande kan användas, vilka villkor 
som kan innefattas av förnyad konkurrensutsättning och vilka objektiva kriterier 
som avgör om förnyad konkurrensutsättning ska tillämpas eller inte enligt 7 kap. 
7 § LOU. Bestämmelsen syftar till att öka flexibiliteten för myndigheter och är 
en avvägning mellan de upphandlande myndigheternas intresse av flexibilitet och 
leverantörernas intresse av att kunna avgöra hur tilldelning av kontrakt kommer 
att ske under ramavtalets löptid.43 

2.3 Coopservicedomen 
I Coopservicedomen hade konkurrensverket i Italien och en leverantör, 
Coopservice, väckt talan mot den lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheten i 
Valamonica. Hälso- och sjukvårdsmyndigheten i Valamonica hade anslutit sig till 
ett ramavtal mellan en leverantör av renhållningstjänster och en annan lokal 
hälso- och sjukvårdsmyndighet i Garda. Ramavtalet innehöll en 

 
41 Prop. 2015/16:195 s. 519. 
42 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 14. 
43 Prop. 2015/16:195 s. 521. 



 17 

 

 

 

utvidgningsklausul som gjorde det möjligt för andra angivna parter att ansluta sig 
till ramavtalet, trots att de inte var parter från början, i vilken hälso- och 
sjukvårdsmyndigheten i Valamonica var angiven. Konkurrensverket i Italien och 
leverantören som väckt talan hävdade bland annat att denna klausul skulle 
ogiltigförklaras då de ansåg att nya avtal genom denna klausul kunde ingås utan 
ett nytt upphandlingsförfarande. Den högsta förvaltningsdomstolen i Italien 
begärde i detta mål ett förhandsavgörande från EU-domstolen. Med anledning 
av detta besvarande EU-domstolen frågorna:  

 
- Huruvida en upphandlande myndighet har rätt att handla för egen 

räkning och på andra specifikt angivna myndigheters vägnar, vilka 
emellertid inte direkt är parter i ramavtalet?  

- Huruvida de upphandlande myndigheterna som inte har undertecknat 
ett ramavtal har rätt att underlåta att fastställa kvantiteten av de tjänster 
som kan beställas när de ingår efterföljande kontrakt eller fastställa 
kvantiteten med hänvisning till deras ordinarie behov?  

 
Avseende den första frågan konstaterade EU-domstolen i punkt 70 att en 
upphandlande myndighet får handla för egen räkning och på andra specifikt 
angivna upphandlande myndigheters vägnar, vilka emellertid inte direkt är parter 
i ett ramavtal, förutsatt att kraven på offentliggörande, rättssäkerhet och 
följaktligen öppenhet iakttas. Denna fråga kan visserligen väcka vissa 
tolkningsfrågor men denna framställning kommer att behandla är EU-
domstolens svar angående den andra frågan. 

Avseende den andra frågan svarade EU-domstolen i punkt 70 att det är 
uteslutet att upphandlande myndigheter som inte har undertecknat ramavtalet 
underlåter att ange kvantiteten av de tjänster som kommer att kunna beställas när 
de senare ingår kontrakt som grundas på ramavtalet eller anger nämnda kvantitet 
med hänvisning till deras ordinarie behov, då de i annat fall skulle åsidosätta 
öppenhetsprincipen och principen om likabehandling av de ekonomiska aktörer 
som berörs av ingåendet av nämnda ramavtal. I punkt 61 i domskälen angav EU-
domstolen att kontrakt som bygger på ett ramavtal med en leverantör ska tilldelas 
i enlighet med villkoren i ramavtalet och att det därav följer att den upphandlade 
myndigheten som från början är part i ramavtalet endast kan handla för egen 
räkning och på andra i ramavtalet specifik angivna potentiella upphandlande 
myndigheters vägnar, inom gränsen för en viss kvantitet och när den gränsen har 
nåtts har nämnda avtal inte länge någon verkan. EU-domstolens uttalande om att 
avtalet inte längre har någon verkan när högsta kvantitet har uppnåtts har väckt 
många tolkningsfrågor. Gäller konstaterandet bara för ramavtal med en 
leverantör? Och vad innebär det egentligen att ramavtalet inte längre har någon 
verkan? Och hur precist behöver kvantiteten anges? 

Uttalandet från EU-domstolen ger uttryck för att upphandlande myndigheter 
vid ingående av ramavtal har en skyldighet att ange en takvolym, det vill säga en 
högsta volym som utgör ett tak för hur mycket som kan avropas och om denna 
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överskrids har avtalet inte längre någon verkan. I denna framställning kommer 
denna skyldighet, med konsekvensen att ramavtalet inte längre har någon verkan, 
benämnas som skyldigheten att ange takvolym. När skyldigheten att ange en 
uppskattad kvantitet diskuteras, utan att det är klart om konsekvensen av att 
volymen överskrids leder till att avtalet inte har någon verkan, kommer 
skyldigheten istället benämnas skyldigheten att ange uppskattad kvantitet. Som 
kommer att framgå i denna framställning är det omdiskuterat om skyldigheten 
omfattar högsta kvantitet och högsta värde eller bara det ena. Det är dock 
ändamålsenligt att benämna den skyldigheten att ange uppskattad kvantitet utan 
att ta ställning till om det rör sig om det ena eller det andra för att sedan diskutera 
denna fråga djupare i avsnittet som behandlar frågan om hur takvolym ska anges 
(se avsnitt 4.1). 
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3 Skyldigheten att ange takvolym 

3.1 Ramavtal enligt 2014 års direktiv 
I Coopservicedomen uttalade EU-domstolen i punkt 61 att det finns en 
skyldighet att ange kvantitet för ett ramavtal och att ramavtalet inte längre har 
någon verkan när denna gräns överskridits. Detta kan förstås som en skyldighet 
att ange en takvolym som utgör en gräns för mycket en upphandlande myndighet 
kan avropa från ramavtalet. För att förstå hur detta uttalande påverkar 
kommande upphandlingar av ramavtal och redan ingångna ramavtal är det av 
stor vikt att först utreda vilka ramavtal som omfattas av denna skyldighet. Det 
ursprungliga kontraktet som var föremål för talan i det nationella förfarandet, 
som ledde till Coopservicedomen, ingicks 2011. Därför tillämpades inte 2014 års 
direktiv, som hade verkan först från och med 2016. På grund av detta 
konstaterade EU-domstolen i punkt 47 i Coopservicedomen att begäran om 
förhandsavgörande avsåg en tolkning av 2004 års direktiv. Därför är det 
nödvändigt att klargöra om EU-domstolens uttalanden också är relevanta vid 
tolkningen av de nu gällande 2014 års direktiv.  

Ett första steg för att reda ut detta är att utreda om bestämmelserna som 
aktualiserades i domen skiljer sig i 2014 års direktiv från dess lydelse i 2004 års 
direktiv. Den artikel som EU-domstolen tolkar avseende frågan om takvolymer 
är definitionen av ramavtal i artikel 1.5 i 2004 års direktiv, som i 2014 års direktiv 
flyttats till artikel 33.1. Den enda skillnaden mellan dessa två definitioner av 
ramavtal är följande: 

2004 års direktiv: 
”[…] särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattad kvantitet.”  
2014 års direktiv: 
”[…] särskilt i fråga om tänkt pris och, i tillämpliga fall, uppskattade kvantiteter.” 
[kursivering tillagd.] 

 
Till stöd för sin tolkning hänvisade EU-domstolen i punkt 60 också till artikel 9.9 
i 2004 års direktiv om hur uppskattat värde ska beräknas. Denna bestämmelse 
har oförändrad förts in i artikel 5.5 i 2014 års direktiv.  

EU-domstolen hänvisade i punkt 60 i Coopservicedomen vidare till punkt 6 
c under ”Meddelande om upphandling” i bilaga VII A till 2004 års direktiv enligt 
vilken myndigheter i meddelande om upphandling av ramavtal ska ange ”[…] det 
totala beräknade värdet för tjänsterna under hela ramavtalets löptid samt, i den 
utsträckning detta är möjligt, kontraktens värde och frekvens.”. Enligt 2014 års 
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direktiv, bilaga V, del C, punkt 10 a, gäller istället att myndigheten i meddelande 
om upphandling av ramavtal ska ange ”[…] så långt det är möjligt, uppgift om 
värde eller storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas […]”. 

Förutom dessa bestämmelser hänvisade EU-domstolen i punkt 61–69 i 
Coopservicedomen till bestämmelserna om ramavtal med en leverantör, de 
grundläggande rättsprinciperna och missbruksregeln som huvudsakligen förts in 
oförändrade i 2014 års direktiv. Missbruksregeln avser bestämmelsen om att 
ramavtal inte bör användas på ett otillbörligt sätt eller på ett sådant sätt att 
konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. Denna regel har flyttats från 
artikel 32.3 i 2004 års direktiv till skäl 61 i 2014 års direktiv. Att bestämmelsen 
flyttas från en artikel till skälen bör dock inte påverka dess tillämpning.44 

Sammanfattningsvis är skillnaderna i de aktuella bestämmelserna att 
”uppskattad kvantitet” i definitionen av ramavtal ändrats till ”uppskattade 
kvantiteter”, att missbruksregeln flyttas till skälen samt att ordalydelsen i 
bestämmelserna kring vad som ska anges i meddelande om upphandling av 
ramavtal har ändrats. Det framgår även av skäl 60 till 2014 års direktiv att 
instrumentet ramavtal i stort sett bör behållas som det var enligt 2004 års direktiv. 

Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Konkurrensverket i 
Danmark anser att bestämmelserna är huvudsakligen oförändrade och att EU-
domstolens svar på tolkningsfrågorna därför är relevanta även för ramavtal som 
faller inom tillämpningsområdet för 2014 års direktiv.45  

Dock finns det de som anser att denna bedömning inte är så självklar som den 
framstår i myndigheternas tolkningar. Enligt Olsson och Robertsson är det inte 
uteslutet att ändringarna i bestämmelserna om vad som ska anges i meddelande 
om upphandling kan innebära att 2014 års direktiv föranleder en annan tolkning 
än 2004 års direktiv. Skillnaden är enligt Olsson och Robertson att en 
upphandlande myndighet enligt 2014 års direktiv i meddelande om upphandling 
endast ska uppge totala värdet så långt det är möjligt samt att myndigheten kan ange 
värdet eller storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas, jämfört 
med 2004 års direktiv enligt vilket det som ska anges är det totala beräknade värdet 
för tjänsterna under hela ramavtalets löptid.46 Enligt lydelsen i 2014 års direktiv är alltså 
kraven på vad som ska anges längre ställda än i 2004 års direktiv. Olsson och 
Robertson menar vidare att EU-domstolens uttalande om att ramavtalet inte 
längre har någon verkan när den angivna kvantiteten överskridits innebär att EU-
domstolen inte tagit höjd för några ändringar som gör att ramavtalets värde stiger. 
Bestämmelserna om när det är tillåtet att göra ändringar i upphandlande avtal 

 
44 Moldén, Robert, The New Competition Principle in the New EU Public Procurement 
Directives - From a Swedish Perspective, Ert, 2019:4, s. 1-100 på s. 55. 
45 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 3; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s 4–5; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 10–12. 
46 Olsson, Erik, Robertson, Viktor, Om ramen för ramavtal – Något om EU-domstolens dom 
Coopservice och Konkurrensverkets nya ställningstagande, Ert, 2019:3, s. 527–536 på s. 532–533. 
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infördes i 2014 års direktiv, vilket enligt dem skulle kunna tala för att tolkningen 
varit annorlunda om EU-domstolen tolkade 2014 års direktiv.47 

Sammanfattningsvis bör dock den rimliga tolkningen vara att EU-domstolens 
uttalanden i Coopservicedomen är tillämpliga även när ett ramavtal ingåtts enligt 
2014 års direktiv på grund av att bestämmelserna som aktualiseras huvudsakligen 
har samma ordalydelse och innebörd i båda direktiven. Argumenten som Olsson 
och Robertson framför kan ifrågasättas. 

För det första bör det skiljas på om det är de artiklar som EU-domstolen 
faktiskt tolkar eller om det är de artiklar som tillämpas som stöd för tolkningen 
som har ändrats. EU-domstolen gör en tolkning av begreppet uppskattad 
kvantitet i definitionen av ramavtal i artikel 1.5 i 2004 års direktiv samt uttalar sig 
om artikel 32.3 vid konstaterande om att ramavtalet inte längre har någon verkan 
vid överskridande av angiven kvantitet. Det kan vidare uppfattas som att EU-
domstolen endast tillämpar artiklarna om meddelande om upphandling som stöd 
för tolkningen. Det starkaste argumentet för en annorlunda tolkning enligt 2014 
års direktiv skulle därför varit om innebörden av definitionen eller 
bestämmelserna om ramavtal med en leverantör hade ändrats, vilket inte skett. 
Definitionen av ramavtal har endast ändrats på det sätt att uppskattad kvantitet 
ersatts med uppskattade kvantiteter. Att kvantitet istället anges i plural bör inte 
medföra en ändring av innebörden. 

För det andra bör skillnaderna mellan direktiven avseende vad som ska anges 
i meddelande om upphandling inte medföra en annan tolkning av EU-
domstolen. Dessa bestämmelser omfattar endast vad som ska anges i 
meddelande om upphandling, det vill säga annonsen för upphandlingen. Frågan 
om i vilket skede takvolym ska anges är inte helt klar men om bestämmelserna i 
meddelande om upphandling i sig inte utgör själva kravet på takvolym bör inte 
heller ändringarna av dessa bestämmelser påverka EU-domstolens uttalande om 
takvolymer. Frågan om i vilket skede takvolym ska anges utvecklas vidare i  
avsnitt 4.2.  

För det tredje så är det visserligen problematiskt att EU-domstolen inte lyfte 
hur konstaterandet att ramavtalet inte har någon verkan när takvolym överskrids 
förhåller sig till tillåtna ändringar i upphandlade avtal. Det hade underlättat om 
EU-domstolen klargjort om en takvolym kan överskridas genom en tillåten 
ändring eller inte. Att bestämmelserna infördes först 2014 kan dock inte utgöra 
ett argument för att 2014 års direktiv skulle föranleda en annan tolkning. Även 
om inte bestämmelserna om tillåtna ändringar fanns med i 2004 års direktiv så 
fanns praxis från EU-domstolen som klargjorde att vissa ändringar i 
upphandlande avtal var tillåtna.48 Denna praxis kodifierades sedan i 2014 års 
direktiv, vilket framgår av skäl 107 till 2014 års direktiv.49 Då det redan enligt 

 
47 Olsson, Robertson, Ert, 2019:3, s. 527–536 på s. 533.  
48 Dom av den 19 juni 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkt 
34–37. 
49 Se även prop. 2015/16:195 s. 1132. 
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praxis fanns möjlighet att genomföra vissa tillåtna ändringar i upphandlade avtal 
när domen meddelades kan inte kodifieringen i 2014 års direktiv i sig föranleda 
en annan tolkning än den EU-domstolen gjorde utifrån 2004 års direktiv.  

HFD har ännu inte prövat denna fråga och det finns inget kammarrättsfall där 
kammarrätten ansett att EU-domstolens uttalanden inte skulle vara relevanta för 
2014 års direktiv. I de flesta kammarrättsfall lyfts inte frågan om 
Coopservicedomen har relevans för tolkningen av 2014 års direktiv men 
uttalandena om takvolym tillmäts betydelse. I några avgöranden kommenterar 
dock kammarrätterna frågan och i de fallen har kammarrätterna ansett att 
uttalandena i Coopservicedomen är relevanta för 2014 års direktiv eftersom de 
relevanta bestämmelserna i huvudsak inte har ändrats.50 Utifrån denna praxis, i 
kombination med de resonemang som redogjorts för ovan, kan konstateras att 
EU-domstolens uttalanden i Coopservice bör beaktas även vid tillämpningen av 
2014 års direktiv.  

3.2 Undantag från skyldigheten att ange takvolym 
I Konkurrensverkets ställningstagande om Coopservicedomen och i 
Konkurrensverket i Danmarks tolkning av Coopservicedomen lyfts frågan om 
vilka ramavtal som omfattas av skyldigheten att ange takvolym utifrån antal 
leverantörer och tilldelningssätt.51 En fråga som däremot inte diskuteras lika 
ingående är frågan om skyldigheten att ange takvolym gäller för alla ramavtal, 
utifrån arten av varor, tjänster och byggentreprenad samt syftet med 
anskaffningen.  

För en upphandlande myndighet är det lämpligt att välja ramavtal som 
upphandlingsform om den upphandlande myndigheten med rimlig grad av 
säkerhet kan förutse framtida återkommande anskaffningsbehov och vill planera 
för det förutsedda behovet.52 För ramavtal som omfattar olika typer av varor, 
tjänster eller byggentreprenader och för olika syften, skiljer sig möjligheterna för 
en upphandlande myndighet att förutse behoven.  

Enligt punkt 58–59 i Coopservicedomen ska inte formuleringen i definitionen 
av ramavtal, att uppskattad kvantitet ska anges i tillämpliga fall, tolkas som att ange 
den kvantiteten som ramavtalet avser är frivilligt. Även om i tillämpliga fall inte 
innebär att bestämmelsen skulle vara frivillig så kan de ändå diskuteras om 
formuleringen är ett uttryck för att det finns undantag från den skyldigheten att 
ange kvantitet. Frågan är därför först och främst om undantag finns och i sådana 

 
50 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20); Kammarrätten i 
Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20); Kammarrätten i Sundsvalls dom av 
den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20).  
51 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 10; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s. 11. 
52 Prop. 2015/16:195 s. 515. 
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fall om undantagen gäller för vissa typer av ramavtal, utifrån antalet leverantörer 
och tilldelningsförfarande (se avsnitt 3.3–3.4), om undantagen bedöms utifrån 
arten av varor, tjänster och byggentreprenader samt syftet med anskaffningen 
eller om båda typerna av undantag finns.  

I generaladvokatens förslag till avgörande i Coopservicedomen framgår att 
EU-kommission ansåg, i enlighet med EU-domstolen dom, att skyldigheten att 
ange uppskattad kvantitet inte är frivillig. EU-kommissionen motiverade 
begreppet tillämpliga fall med att det för vissa efterföljande kontrakt kan vara 
omöjligt att ange den förväntade kvantiteten, vilket till exempel är fallet vid 
leveranser av reservdelar till fordon som används för kommunala transporter.53 
I förslaget till avgörande angav också generaladvokaten att skyldigheten att ange 
uppskattad kvantitet är tvingande ”[…] även om dess innehåll är beroende av hur 
exakt kvantiteten kan förutsägas i själva ramavtalet, mot bakgrund av arten av de 
tjänster som ska utgöra föremålet för de efterföljande kontrakten.”.54 EU-
domstolen kommenterade inte dessa punkter i förslaget till avgörande utan angav 
endast att skyldigheten att ange kvantitet inte är frivillig. 

EU-kommissions ståndpunkt ger uttryck för att det skulle finnas situationer 
där det inte är möjligt att ange kvantitet och som därför ska undantas kravet helt. 
Generaladvokatens uttalande ger istället uttryck för att arten av tjänster skulle 
kunna påverka hur exakt kvantiteten ska anges, det vill säga flexibiliteten kring 
takvolymen. Upphandlingsmyndigheten lyfter i sin tolkning EU-kommissionens 
ståndpunkt och menar att det bör finnas fall där uppskattad kvantitet inte kan 
anges och att dessa fall därför bör undantas skyldigheten att ange takvolym.55  

Det bör alltså finnas fall där skyldigheten att ange uppskattad kvantitet helt 
undantas och därav även skyldigheten att ange takvolym. I exemplet som EU-
kommissionen angett skulle dock en utgångspunkt för att kunna ange takvolym 
visserligen kunna vara det tidigare behovet av reservdelar. Dock är behovet av 
reservdelar helt beroende av hur många fordon som går sönder vilket kan bero 
på faktorer som varierar mellan olika perioder som exempelvis underlag och 
chaufförer. Att kravet för att ange takvolym skulle vara mer flexibelt i dessa fall 
skulle visserligen vara en rimlig lösning, då den upphandlande myndigheten 
skulle kunna hamna både lite över och under angiven takvolym. Problemet är att 
överskridande av takvolymen är direkt kopplat till en sanktion, det vill säga att 
avtalet inte längre har någon verkan. På grund av detta är det en rimlig tolkning 
av begreppet tillämpliga fall att det bör finnas vissa undantag från skyldigheten att 
ange takvolym utifrån arten av varor, tjänster eller byggentreprenader och syftet 
med anskaffningen.  

 
53 Förslag till avgörande i C-216/17 av Generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordonas 
EU:C:2018:797, punkt 43. 
54 Förslag till avgörande i C-216/17 av Generaladvokat Manuel Campos Sánchez-Bordonas 
EU:C:2018:797, punkt 75. 
55 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 16. 
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Kammarrätten i Sundsvall har i ett avgörande bedömt att det inte funnits nå-
got hinder för den upphandlande myndigheten att uppskatta ramavtalets kvanti-
tet, därför var inte något undantag från skyldigheten att ange takvolym tillämp-
ligt. Även om Kammarrätten i Sundsvall inte vidareutvecklade detta ger det 
ändå uttryck för att det finns undantag från skyldigheten att ange takvolym när 
det är omöjligt att uppskatta kvantiteten.56  

Att avtalet inte längre har någon verkan när takvolym överskrids begränsar 
avtalets omfattning. Frågan är då om detta undantag skulle göra att vissa ramavtal 
inte begränsas alls. I exemplet med reservdelar kan det visserligen hända att 
många fordon går sönder samtidigt och leverantören som är part i ramavtalet får 
ut mer av ramavtalet än vad denne beräknat. Men den upphandlande 
myndigheten kan inte exempelvis köpa in reservdelar för andra varor eller köpa 
in nya fordon då ramavtalet begränsats till reservdelar. Om undantaget endast 
tillämpas för typer av ramavtal liknande detta exempel skulle undantaget inte 
innebära att ramavtal som undantas är obegränsade eftersom ramavtalets art och 
syfte begränsar hur mycket och vad som den upphandlande myndigheten kan 
avropa.  

Undantaget skulle inte heller innebära att leverantörer lämnas helt utan 
uppfattning om ramavtalets omfattning. Dels ställs bland annat krav på att 
upphandlande myndigheter ska ange kontraktens värde och frekvens i 
meddelandet om upphandling enligt bilaga V, del C, punkt 10 a till 2014 års 
direktiv, dels följer det enligt punkt 63 i Coopservicedomen av 
öppenhetsprincipen att villkoren ska vara formulerade på ett klart, entydigt och 
precist sätt för att alla leverantörer ska förstå innebörden. I exemplet om 
reservdelar bör en insatt leverantör få en uppfattning om ramavtalets omfattning 
utifrån information om bland annat vilka fordon det rör sig om, antal fordon och 
hur det ska användas. Därav är det en rimlig slutsats att ramavtal som avser vissa 
arter av tjänster, varor och byggentreprenader och som anskaffas för vissa syften 
omöjliggör angivandet av takvolym och ska därför undantas från skyldigheten att 
ange takvolym. 

En upphandlande myndighet har överklagat två domar från 
förvaltningsrätten, som innebar att en upphandling skulle göras om på grund av 
att takvolym inte hade angetts, till Kammarrätten i Sundsvall. Den upphandlande 
myndigheten menade att upphandlingen borde undantas från skyldigheten att 
ange takvolym. Den upphandlande myndigheten upphandlande skolskjuts och 
färdtjänst och menade att behovet helt styrdes av antal personer som var i behov 
av skolskjuts eller färdtjänst. I förvaltningsrättens domar anges att det visserligen 
kan vara svårt att förutse exakt behov men att en maxvolym som framstår som 
realistisk ändå bör kunna anges. Kammarrätten instämde i förvaltningsrättens 
bedömning om att en undantagssituation inte föreligger. Dock angav varken 
kammarrätten eller förvaltningsrätten när en sådan undantagssituation skulle 

 
56 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–19). 
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kunna föreligga.57 Trots att dessa domar till viss del talar emot ovanstående 
resonemang så utesluter alltså inte kammarrätten att undantag från skyldigheten 
att ange takvolym finns. Det finns också en finns skillnad mellan ramavtalets 
föremål i exemplet ovan och i dessa rättsfall. En uppskattning av hur mycket 
reservdelar till fordon som behövs kan göras av en leverantör som är insatt i den 
branschen. En leverantör som däremot levererar transporter har ingen naturlig 
insikt om antal personer som är i behov av skolskjuts eller färdtjänster. Detta gör 
att bedömningen om vad som bör vara förenligt med öppenhetsprincipen, och 
omfattas om undantaget, kan få olika utfall i exemplet om reservdelar till fordon 
och de två kammarrättsfallen. Därav bör utgångspunkten, trots dessa rättsfall, 
vara att det finns undantag från skyldigheten att ange takvolym utifrån 
ramavtalets art och syftet med anskaffningen.  

3.3 Ramavtal med en leverantör 
Utifrån Coopservicedomen framgår inte vilka ramavtal som omfattas av 
skyldigheten att ange takvolym utifrån antal leverantörer och vilket 
tilldelningsförfarande som ska tillämpas för ramavtalet. Avseende ramavtal med 
en leverantör angav EU-domstolen i punkt 61 i Coopservicedomen att kontrakt 
som bygger på ramavtal med en leverantör ska tilldelas i enlighet med villkoren 
enligt artikel 32.3 i 2004 års direktiv och att det därav följer att en upphandlade 
myndighet bara får handla inom gränsen för en viss kvantitet och när denna gräns 
har nåtts har avtalet inte längre någon verkan.  

Då EU-domstolen hänvisade till en bestämmelse som avsåg just ramavtal med 
en leverantör vid konstaterande att avtalet inte längre har någon verkan när 
kvantiteten överskrids kan konstateras att skyldigheten att ange uppskattad 
kvantitet gäller för ramavtal med en leverantör och också skyldigheten att ange 
takvolym, det vill säga, att ett överskridande av kvantiteten innebär att ramavtalet 
inte lägre har någon verkan. I denna del överensstämmer 
Upphandlingsmyndighetens, Konkurrensverkets och Konkurrensverket i 
Danmarks tolkningar av Coopservicedomen.58 I kammarrättens praxis har 
ramavtal med en leverantör ansetts omfattas av kravet att ange takvolym.59 Därav 

 
57 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 4 december 2020 (mål nr 2763–20); Kammarrätten i 
Sundsvalls dom av den 4 december 2020 (mål nr 2764–20). 
58 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 7; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s 10–12; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 12. 
59 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19); Kammarrätten i 
Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–19); Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 
juni (mål nr 604–20); Kammarrätten i Stockholms dom den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20); 
Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20); Kammarrätten i 
Sundsvalls dom av den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20). 
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kan det konstateras att ramavtal med en leverantör omfattas av skyldigheten att 
ange takvolym. 

3.4 Ramavtal med flera leverantörer 

3.4.1 Skyldigheten att ange uppskattad kvantitet 
En fråga som är svår att tolka ur Coopservicedomen är om skyldigheten att ange 
takvolym gäller för ramavtal med flera leverantörer. I denna del är det intressant 
att dela upp frågan i två delfrågor. För det första behöver det utredas om en 
upphandlande myndighet är skyldig att överhuvudtaget ange uppskattad kvantitet 
vid ramavtal med flera leverantörer. I nästa steg kan sedan utredas om denna 
skyldighet i sådana fall skulle utgöra en skyldighet att ange takvolym, det vill säga, 
att följden av ett överskridande av kvantiteten är att avtalet inte längre har någon 
verkan. Slutligen behöver också klargöras om det är någon skillnad på ramavtal 
med flera leverantörer och alla villkor fastställda och ramavtal med flera 
leverantörer utan alla villkor fastställda för vilka förnyad konkurrensutsättning 
ska tillämpas.  

I flera tolkningar av domen finns en samstämmighet om att skyldigheten att 
ange uppskattad kvantitet gäller för ramavtal med en eller flera leverantörer med 
eller utan alla villkor fastställda. Grunden för denna tolkning är huvudsakligen att 
det är definitionen av ramavtal som tolkas och denna gäller för alla typer av 
ramavtal. Dessutom gäller bestämmelserna om beräkning av värde och 
meddelande om upphandling samt de grundläggande rättsprinciperna för alla 
typer av ramavtal. 60  

Ett argument emot denna uppfattning är att bestämmelserna visserligen gäller 
för alla ramavtal men att uppskattad kvantitet endast ska anges i tillämpliga fall 
enligt definitionen av ramavtal. I tillämpliga fall ger uttryck för att det finns 
undantag från skyldigheten att ange uppskattad kvantitet. Ett sådant undantag 
skulle exempelvis kunna vara att ramavtal med flera leverantörer utan alla villkor 
fastställda inte omfattas av skyldigheten att ange uppskattad kvantitet på grund 
av att denna typ av ramavtal har en helt annan flexibilitet än ett ramavtal med en 
leverantör och villkoren fastställda. Det finns dock inget stöd för en sådan 
tolkning i Coopservicedomen och därför bör utgångspunkten för nästa 
frågeställning angående takvolym vara att ramavtal med flera leverantörer 
omfattas av skyldigheten att ange uppskattad kvantitet.  

 
60 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 8; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s 10–11; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 12–
13. 
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3.4.2 Skyldigheten att ange takvolym 
Nästa fråga är om ramavtal med flera leverantörer omfattas av skyldigheten att 
ange takvolym, det vill säga, att den angivna uppskattade kvantiteten utgör en 
maxgräns och avtalet har inte längre har någon verkan när denna överskrids. 
Avseende denna fråga är uppfattningarna hos myndigheterna som tolkat domen 
olika. Konkurrensverket anger först att skyldigheten att ange kvantitet bör gälla 
för alla upphandlingar av ramavtal. Avseende frågan om detta utgör en takvolym 
anger Konkurrensverket att ramavtal med flera leverantörer utan alla villkor 
fastställda skulle kunna undantas från skyldigheten att ange en takvolym på grund 
av dess flexibilitet och inneboende brist på förutsägbarhet. Konkurrensverkets 
slutsats är dock att ett ramavtal med flera leverantörer också kräver viss 
förutsägbarhet samt begränsningar av flexibiliteten, därav anser 
Konkurrensverket att även ramavtal med flera leverantörer både med villkoren 
fastställda och utan villkoren fastställda omfattas av skyldigheten att ange 
takvolym.61  

Upphandlingsmyndighetens uppfattning är det finns argument både för och 
emot att skyldigheten att ange takvolym gäller för ramavtal med flera 
leverantörer. Upphandlingsmyndigheten tar inte ställning i frågan men 
rekommenderar upphandlande myndigheter att ange takvolym även för ramavtal 
med flera leverantörer då denna typ av ramavtal skulle kunna omfattas av 
skyldigheten.62 

Konkurrensverket i Danmark har i sin tolkning av Coopservicedomen lyft 
frågan om uttalandena i EU-domstolens dom gäller generellt eller endast 
avseende det specifika omständigheterna i målet. Omständigheterna i målet var 
speciella på det sätt att det kunde ifrågasättas om avtalet överhuvudtaget var ett 
ramavtal samt att målet gällde situationen när en myndighet ansluter sig till ett 
ramavtal genom en utvidgningsklausul. Konkurrensverket i Danmark kom till 
slutsatsen att EU-domstolens tolkning gäller ramavtal med en eller flera 
leverantörer med eller utan alla villkor fastställda eftersom det i 
Coopservicedomen inte ens var klarlagt om det rörde sig om ett ramavtal men 
EU-domstolen ändå tolkade bestämmelser som gäller generellt för ramavtal 
enligt 2004 års direktiv.63  

Som framgått finns det inget entydigt svar på frågan om skyldigheten att ange 
takvolym även omfattar ramavtal med flera leverantörer. För att analysera detta 
närmare är det relevant att redogöra för EU-domstolens argument för takvolym, 
för att sedan analysera om skillnader mellan ramavtalstyperna motiverar en annan 
tolkning för ramavtal med flera leverantörer.  

EU-domstolen hänvisade i punkt 63 i Coopservicedomen till de 
grundläggande rättsprinciperna om öppenhet, likabehandling och icke-

 
61 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 10.  
62 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 12–14. 
63 Danska konkurrensverkets tolkning, s. 10. 
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diskriminering. Likabehandlingsprincipen innebär att lika situationer inte får 
behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, om det inte finns 
sakliga skäl för en sådan behandling.64 Enligt likabehandlingsprincipen ska 
anbudsgivarna behandlas lika när de lämnar sina anbud och när den 
upphandlande myndigheten prövar dessa.65 Likabehandlingsprincipen innebär 
dock inte att kriterier som endast kan uppfyllas av ett fåtal leverantörer inte skulle 
vara tillåtna.66  

Öppenhetsprincipen är en följd av likabehandlingsprincipen för att garantera 
att den upphandlande myndigheten inte ska favorisera eller agera godtyckligt.67 
Principen om icke-diskriminering är ett förbud mot att diskriminera leverantörer 
på grund av deras nationalitet. Med nationalitet avses medborgarskap, 
etablerings- eller verksamhetsland.68 Förbudet innefattar även dold 
diskriminering till exempel att ställa krav som innebär att leverantörer av viss 
nationalitet har en fördel.69 

 EU-domstolen angav i punkt 63–64 i Coopservicedomen att villkoren i 
förfrågningsunderlaget utifrån dessa principer ska vara utformade på ett klart, 
precist och tydligt sätt dels för att alla rimligt informerade och normalt 
omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna förstå den exakta innebörden av dessa och 
tolka dem på samma sätt, dels för att den upphandlande myndigheten på ett 
effektivt sätt ska kunna kontrollera om anbuden uppfyller 
upphandlingskriterierna. Öppenhetsprincipen och principen om likabehandling 
skulle enligt EU-domstolen åsidosättas om den upphandlande myndigheten som 
var part i ramavtalet från början inte angav den totala kvantitet som avtalet avsåg. 

Det var också viktigt, enligt punkt 63 i Coopservicedomen, eftersom 
upphandlande myndighet inte är skyldig att skicka något meddelande om 
tilldelning vid tilldelning av kontrakt från ett ramavtal.  

I punkt 66 angav EU-domstolen att om den upphandlande myndigheten som 
från början var part i ramavtalet inte skulle vara skyldig att ange kvantiteten skulle 
också, enligt EU-domstolen, ramavtalet kunna användas för att uppnå en 
artificiell uppdelning av kontrakt för att ligga under tröskelvärdena. Vidare skulle 
en hänvisning till ordinarie behov kunna vara tydlig för nationella ekonomiska 
aktörer men det kunde inte förutsättas att detsamma skulle gälla för en aktör med 
hemvist i en annan medlemsstat enligt punkt 67 i Coopservicedomen. Till sist 
konstaterade EU-domstolen i punkt 69 att skyldigheten för en upphandlande 
myndighet som från början är part i ramavtalet att ange uppskattad kvantitet är 

 
64 Dom av den 3 mars 2005, Fabricom, C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkt 27 och där 
angiven rättspraxis. 
65 Dom av den 14 juli 2016, TNS Dimarso, C-6/15, EU:C:2016:555, punkt 22 och där angiven 
rättspraxis. 
66 Dom av den 17 september 2002, Concordia, C-513/99, EU:C:2002:495, punkt 85–86. 
67 Dom av den 2 juni 2016, Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, punkt 36. 
68 Prop. 2006/07:128 s. 155.  
69 Dom av den 6 november 2003, Gambelli m.fl., C-243/01, EU:C:2003:597, punkt 71. 
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ett uttryck för förbudet mot att använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller på 
ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. 

Ett argument för att skyldigheten att ange takvolym skulle gälla på samma sätt 
för ramavtal med flera leverantörer är att de grundläggande principerna och 
missbruksregeln, som EU-domstolen hänvisar till, gäller för alla typer av 
ramavtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att dessa principer genomsyrar hela 
upphandlingsrätten och därmed kan ingen generell slutsats dras om vad som är i 
enlighet eller emot principer. Relevansen och den faktiska innebörden av de olika 
principerna varierar med hänsyn till varje enskild upphandlings karaktär och 
föremål.70 

Det starkaste argumentet för att ramavtal med flera leverantörer inte skulle 
omfattas av skyldigheten att ange takvolym skulle vara att det tydligt följer av 
EU-domstolens formuleringar i Coopservicedomen. I Coopservicedomen angav 
EU-domstolen i punkt 61 ”[…] att om ett ramavtal sluts med en enda ekonomisk 
aktör, ska kontrakt som bygger på detta ramavtal tilldelas i enlighet med villkoren i 
ramavtalet. Härav följer att den upphandlande myndighet som från början är part i 
ramavtalet endast kan handla för egen räkning och på andra i ramavtalet specifikt 
angivna potentiella upphandlande myndigheters vägnar, inom gränsen för en viss 
kvantitet och när denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte längre någon 
verkan.” [kursivering tillagd.]. Att avtalet inte skulle ha någon verkan när 
takvolym överskrids nämns inte någon annanstans i domen. Därför väcker 
formulering härav följer frågan om att avtalet inte längre har någon verkan är direkt 
kopplad till att ramavtal bara får tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet för 
ramavtal med en leverantör. Däremot finns det ingenstans i domen där EU-
domstolen angett att denna konsekvens inte följer när kvantitet överskrids i ett 
ramavtal med flera leverantörer. 

Ett ramavtal med en leverantör ska tilldelas i enlighet med villkoren i ramavtalet 
enligt artikel 33.3 i 2014 års direktiv, ett ramavtal med flera leverantörer med alla 
villkor fastställda ska tilldelas enligt villkoren i ramavtal enligt artikel 33.4 a i 2014 
års direktiv och ett ramavtal med flera leverantörer utan alla villkor fastställda ska 
tillämpa förnyad konkurrensutsättning som grundas på samma villkor som tillämpas 
vid tilldelning av ramavtalet enligt artikel 33.4 c och 33.5 i 2014 års direktiv. Detta 
visar på hur långtgående skyldigheten att tilldela kontrakt enligt ramavtalet är för 
de olika ramavtalstyperna. Skillnaderna kan tala för att EU-domstolens uttalande 
i Coopservicedomen bara gäller för ramavtal med en leverantör. Dock skulle 
dessa skillnader också kunna tala för att skyldigheten att ange takvolym för de 
olika ramavtalen ändå ska tolkas på samma sätt eftersom alla knyter an till 
villkoren i ramavtalet, trots att ordalydelsen ger uttryck för olika nivåer flexibilitet. 
Slutsatsen av detta resonemang om EU-domstolens formulering i domen och 
skillnader i direktiven på hur kontrakt ska tilldelas är att det finns argument för 
att både inkludera ramavtal med flera leverantörer och för att utesluta ramavtal 

 
70 HFD 2018 ref. 60. 
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med flera leverantörer från skyldigheten att ange takvolym. Genom att analysera 
ordalydelsen i domen kan vi därför inte landa i en slutsats i denna fråga.  

Nästa steg är därför att utreda vilken lösning som är den mest rimliga utifrån 
syftet med takvolymen och förutsättningarna för leverantörer inom de olika 
typerna av ramavtal.  

Av naturliga skäl är det särskilt svårt för utomstående exempelvis andra leve-
rantörer på marknaden att få insyn vid tilldelningen av kontrakt från ett ramavtal 
med en leverantör.71 På grund av bristen på insyn ställs högre krav på att tilldela 
kontrakt i enlighet med villkoren för att en upphandlande myndigheten inte ska 
kunna motverka konkurrensen. EU-kommissionen anser att kvantiteter är ett av 
det villkoren som är särskilt viktiga att det inte ändras.72 Det bör också noteras 
att det i artikel 32.2 i 2004 års direktiv och artikel 33.2 i 2014 års direktiv anges 
att kravet på att villkoren för kontraktet inte väsentligen får avvika från ramavta-
lets villkor är särskilt viktigt vid ramavtal med en leverantör. EU-domstolen ut-
talade också i punkt 65 i Coopservicedomen att skyldigheten att förfara på ett 
öppet sätt är desto viktigare då det inte finns någon skyldighet för en upphand-
lande myndighet att skicka meddelande om resultatet vid tilldelning av varje kon-
trakt som grundar sig på ramavtalet. Den begränsade insynen och konkurrensen 
i ett ramavtal med en leverantör gör alltså att det är desto viktigare att agera på 
ett öppet sätt och i enlighet med angivna villkor.  

Vidare har en ensam leverantör i ett ramavtal ett större behov av förutsägbar-
het. En fastställd kvantitet kan då vara nödvändig för att leverantören ska kunna 
planera sina resurser. En skyldighet att ange takvolym kan därför vara nödvändig 
för att garantera leverantören förutsägbarhet.73 Förutsägbarheten är i sin tur nöd-
vändig för att leverantören ska kunna bedöma om det är affärsmässigt motiverat 
att lämna anbud.  

Att takvolym utgör en gräns för mycket som kan avropas från ett ramavtal 
kan vara viktigt för de leverantörer som inte tilldelats kontrakt möjligheter att 
konkurrera om framtida kontrakt, oavsett om det är ett ramavtal med en eller 
flera leverantörer. Däremot är det ett större antal leverantörer som inte tilldelats 
kontrakt om ramavtalet endast ingåtts med en leverantör. 

Sammanfattningsvis finns det starka argument som talar för att uppskattad 
kvantitet alltid ska anges, även för ramavtal med flera leverantörer. Huruvida 
denna kvantitet utgör en takvolym finns det både argument för och emot. Bristen 
på insyn och konkurrens för andra ekonomiska aktörer samt behov av förutsäg-
barhet för leverantören i ett ramavtal med en leverantör talar för att en takvolym 
är betydligt viktigare i ramavtal med en leverantör än med flera. Däremot finns 
fortfarande en begränsad insyn för de som inte är parter i ramavtalet vid ramavtal 
med flera leverantörer samt ett behov av förutsägbarhet för parterna, vilket talar 

 
71 Prop. 2015/16:195 s. 1011. 
72 European Comission, Explanatory Note - Framework agreements, Classic Directive 
Document, Ref. Ares (2016)810203 – 16/02/2016, s. 7.  
73 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 13. 
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för att en takvolym skulle kunna vara nödvändig även i dessa fall. Dessutom bör 
skillnad göras på ramavtal med flera leverantörer med alla villkor fastställda och 
utan alla villkor fastställda. Om ett ramavtal ingåtts med flera leverantörer utan 
alla villkor fastställda kommer kontrakt tilldelas genom förnyad konkurrensut-
sättning. I dessa fall har leverantörer ännu mindre behov av förutsägbarhet då de 
till och med kan avstå att delta i ett sådant förfarande, om inte annat avtalats.  

I den kammarrättspraxis som behandlar Coopservicedomen har föremålet för 
talan främst varit ramavtal med en leverantör. Kammarrätten i Stockholm har 
dock i ett avgörande prövat frågan om ett ramavtal med flera leverantörer och 
förnyad konkurrensutsättning omfattas av skyldigheten att ange takvolym. Kam-
marrätten i Stockholm ansåg att Coopservicedomen, trots att omständigheterna 
skiljde sig, var vägledande för bedömningen i det aktuella målet.74 I väntan på 
ytterligare praxis bör därför ramavtal med flera leverantörer, med eller utan för-
nyad konkurrensutsättning, anses omfattas av skyldigheten att ange takvolym. 

3.5 Inköpscentraler 
En inköpscentral är enligt 1 kap. 14 § LOU en upphandlande myndighet som 
stadigvarande tillhandahåller centraliserad inköpsverksamhet i form av att 
antingen anskaffa varor eller tjänster som är avsedda för upphandlande 
myndigheter, eller att tilldela kontrakt eller ingå ramavtal om varor, tjänster eller 
byggentreprenader som är avsedda för upphandlande myndigheter. Frågan är om 
ramavtal som är ingåtts av en inköpscentral ska omfattas av skyldigheten att ange 
takvolym. Svaret på denna fråga går inte att utläsa ur EU-domstolens domskäl i 
Coopservicedomen. Reglerna om ramavtal är samma för ramavtal som ingåtts av 
en upphandlande myndighet själv och som upphandlats av en inköpscentral. 
Däremot kan förväntningarna vara lägre för en leverantör som ingått ett ramavtal 
med en inköpscentral än direkt med en upphandlande myndighet på grund av 
dess omfattning. Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och 
Konkurrensverket i Danmark har gjort bedömningen att inköpscentraler 
omfattas av skyldigheten att ange takvolym.75 Sammanfattningsvis bör därför 
utgångspunkten vara att inköpscentraler omfattas av skyldigheten att ange 
takvolym. 

 
74 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20). 
75 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9; Danska konkurrensverkets 
tolkning. s. 9; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 17. 
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3.6 Ramavtal enligt annan upphandlingslagstiftning 
I Coopservicedomen tolkade EU-domstolen bestämmelserna i 2004 års direktiv. 
Eftersom ramavtal också i stor utsträckning ingås enligt LUF är en viktig fråga 
om EU-domstolens uttalanden också är relevanta för ramavtal som ingåtts enligt 
LUF. Definition av ramavtal är densamma i artikel 51.1 i LUF-direktivet som 
enligt 2014 års direktiv. Däremot är bestämmelserna om tilldelning av kontrakt 
enligt LUF flexiblare än enligt LOU.76 De grundläggande rättsprinciperna om 
öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering gäller även för ramavtal enligt 
LUF enligt artikel 36 i LUF-direktivet. Att ramavtal enligt LUF tillåts vara mer 
flexibla och därmed mindre förutsägbara skulle kunna innebära att en 
upphandlande myndighet inte är skyldig att ange takvolym i ramavtal enligt LUF. 
Denna fråga, samt frågan om ramavtal enligt LUK och LUFS omfattas av 
skyldigheten att ange takvolym, kommer inte utredas vidare i denna framställning 
utan nämns endast i denna del för att belysa att det finns en gråzon kring hur 
skyldigheten att ange takvolym förhåller sig till ramavtal enligt annan 
upphandlingsrättslig lagstiftning. 

3.7 Ej direktivstyrd upphandling 
Ramavtal som upphandlas till ett värde som understiger tröskelvärdena  
eller som rör vissa särskilda tjänster omfattas inte av de direktivstyrda 
upphandlingsbestämmelserna. Upphandlingen ska då istället genomföras enligt 
19 kap. LOU enligt 1 kap. 4 § LOU. Coopservicedomen väcker frågan om 
skyldigheten att ange takvolym även gäller för ramavtal enligt de nationella 
förfarandena enligt 19 kap. LOU. 

Bestämmelserna om ramavtal enligt 7 kap. LOU gäller även för ramavtal 
utanför det direktivstyrda området. De grundläggande rättsprinciperna som EU-
domstolen grundar sina domskäl på i Coopservicedomen gäller också för 
nationella förfaranden enligt 4 kap. 1 § LOU.77 Detta talar för att ramavtal utanför 
det direktivstyrda området också omfattas av skyldigheten att ange takvolym. 
Upphandlingsmyndigheten anser att det finns övervägande skäl som talar för att 
takvolymer ska anges även när ramavtal upphandlas utanför det direktivstyrda 
området.78 

Däremot finns ett mindre behov av att begränsa konkurrensen när ramavtal 
till ett mindre värde upphandlas, vilket är tydligt eftersom EU valt att endast 
reglera upphandlingar över tröskelvärdena. Dessutom har ramavtalet redan en 
gräns i och med tröskelvärdet. Detta talar istället för att takvolym inte skulle vara 
nödvändigt i de nationella förfarandena.  

 
76 Prop. 2015/16:195 s. 176. 
77 Se även prop. 2006/07:128 s. 156–157; HFD 2018 ref. 60. 
78 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 15. 
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Kammarrätten i Göteborg har i två avgöranden bedömt om ramavtal som inte 
upphandlats enligt ett direktivstyrt förfarande hade tillräckligt tydliga uppgifter 
om ramavtalets volym. Kammarrätten i Göteborgs bedömning var i de båda 
målen att uppgifterna var tillräckligt tydliga. Kammarrätten i Göteborg nämnde 
även i båda målen att Coopservicedomen hade beaktats och konstaterade att det 
är oklart om ramavtal utanför det direktivstyrda området omfattas av EU-
domstolens uttalanden i Coopservicedomen. Kammarrätten i Göteborg ansåg 
dock att Coopservicedomens tillämplighet i de målen i vilket fall som helst inte 
hade medfört en annan bedömning.79 Tyvärr tar Kammarrätten i Göteborg inte 
tydlig ställning i denna fråga och därför ger denna praxis ingen tydlig ledning i 
frågan. Däremot ansåg Kammarrätten i Göteborg att båda volymerna som hade 
angetts var tillräckligt tydliga trots att ingen av dem utgjorde ett totalt värde eller 
kvantitet. Därav kan det, utifrån praxis, argumenteras för att skyldigheten att ange 
takvolym inte gäller för ramavtal utanför det direktivstyrda området.  
 

 

 

 

 

 

 
79 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 17 juli (mål nr 2609–20 och 2610–20); Kammarrätten i 
Göteborgs dom av den 29 oktober 2020 (mål nr 3689–20 och 3690–20). 
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4 Att ange takvolym 

4.1 Kvantitet eller värde 
I Coopservicedomen kan utläsas att det finns en skyldighet att ange takvolym. I 
förgående avsnitt behandlas frågan om när denna skyldighet blir aktuell, det vill 
säga, för vilka ramavtal som skyldigheten föreligger. En ytterligare fråga som EU-
domstolen inte ger ett tydligt svar på är hur takvolymen ska anges. Enligt EU-
domstolen var det ”[…] uteslutet att de upphandlande myndigheter som inte har 
undertecknat ramavtalet underlåter att ange kvantiteten av de tjänster som kommer 
att kunna beställas när de senare ingår kontrakt som grundas på detta ramavtal 
[…]” [kursivering tillagd.] enligt punkt 70 i Coopservicedomen. Visserligen 
tolkade EU-domstolen definitionen av ramavtal i artikel 1.5 i 2004 års direktiv 
som hänvisar till kvantitet. Däremot användes både begreppen total kvantitet och 
totalt belopp i punkterna 66 och 69 i Coopservicedomen. Att EU-domstolen inte 
är konsekvent med denna begreppsanvändning har väckt frågan om en kvantitet, 
ett belopp eller båda uppgifterna ska anges.  

Upphandlingsmyndigheten uppger att LOU-direktivet och 
annonseringsförordningen innehåller en rad olika begrepp för att beskriva hur 
kvantitet ska anges i upphandlingar så som kvantitet, mängd eller omfattning. 
Upphandlingsmyndigheten utgår från att dessa begrepp är synonyma och att 
begreppet kvantitet mot denna bakgrund avser den mängd eller omfattning som 
ramavtalet omfattar, som i de flesta fall bör kunna anges i termer av att kunna 
mätas, vägas, räknas eller på annat sätt uttryckas i siffror. Takvolymen kan därför 
troligen uttryckas i till exempel antal, kilogram, arbetstimmar eller liknande.80  

Upphandlingsmyndigheten anser att takvolym i första hand ska anges som en 
kvantitet. Syftet med takvolym är att fastställa de yttre ramarna för ett ramavtal 
vilket enligt Upphandlingsmyndigheten också skulle kunna uppfyllas genom att 
takvolymen anges som ett värde, förutsatt att det är transparent i det enskilda 
fallet. Detta skulle kunna vara ett ramavtal om ett stort antal artiklar som till 
exempel ett ramavtal avseende kontorsmaterial eller livsmedel. Ett annat exempel 
är om en upphandlande myndighet ska upphandla konsulttimmar och antal 
timmar beror på hur erfaren konsulten är. Uppdraget skulle då kunna avse färre 
timmar och högre timtaxa med en erfaren konsult eller fler timmar och lägre 
timtaxa för en konsult med mindre erfarenhet. Antalet timmar skulle då variera 
beroende på vem som vinner upphandlingen, men beloppet skulle vara ungefär 

 
80 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 17–18. 
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det samma.81 I det fallet skulle en kvantitet angiven i antal timmar vara missvisade 
medan ett belopp istället skulle uppfylla syftet med takvolymen. I 
Konkurrensverkets ställningstagande framgår istället att Konkurrensverkets 
tolkning av Coopservicedomen är att total kvantitet och högsta belopp ska 
anges.82 Konkurrensverket använder dock inte begreppet takvolym på samma 
sätt som Upphandlingsmyndigheten. Därav går det inte att avgöra om 
Konkurrensverket menar att både kvantitet och belopp kan utgöra takvolym eller 
om Konkurrensverket endast menar att båda ska anges. Konkurrensverket i 
Danmark anger i en tolkning av Coopservicedomen att takvolymen, förutom att 
anges i kvantitet, bör kunna anges som ett värde. Det som är avgörande är om 
det angivna värdet, i kombination med övrig information, är tillräckligt 
transparent för att leverantörerna ska kunna bedöma ramavtalets omfattning.83 

I ett mål i Kammarrätten i Göteborg hade en takvolym om 400 miljoner 
kronor angetts. Kammarrätten i Göteborg ansåg att takvolym får anges som ett 
värde och instämde i förvaltningsrättens uppfattning. Förvaltningsrätten 
motiverade denna uppfattning i huvudsak med samma resonemang som 
Upphandlingsmyndigheten, det vill säga, att syftet med att ange takvolym kan 
uppfyllas genom att ange ett värde.84 

Även Kammarrätten i Stockholm har i två mål ansett att ett värde kan utgöra 
en takvolym. Kammarrätten i Stockholm belyste svårigheterna att utifrån 
Coopservicedomen dra en säker slutsats om vilka uppgifter som ska anges. Enligt 
Kammarrätten i Stockholm fanns inte heller stöd för att kvantiteten ska anges på 
något särskilt sätt eller på flera olika sätt. Med denna utgångspunkt blev slutsatsen 
att det måste kunna godtas att kvantiteten anges som ett värde, om det anses 
tillräckligt transparent i det enskilda fallet. Vidare ansåg Kammarrätten i 
Stockholm att antal timmar kunde bidragit till ökad transparens men uppgifterna 
i ramavtalen ansågs tillräckliga för att leverantörerna skulle kunna förutse 
ramavtalets omfattning och lämna konkurrenskraftiga anbud.85  

I övrig kammarrättspraxis som behandlar Coopservicedomen finns det inga 
avgöranden där ett värde inte ansetts uppfylla kraven på en takvolym enbart av 
den anledning att det är angivet som ett värde och inte kvantitet.  

Sammanfattningsvis så bör takvolym kunna anges i form av ett värde, förutsatt 
att det är tillräckligt transparent i det enskilda fallet. Detta är också den mest 
rimliga slutsatsen då bedömningen bör utgå från syftet att ge leverantörerna en 
uppfattning om ramavtalets omfattning och begränsa ramavtalets omfattning. 
Avslutningsvis bör tilläggas att en dansk domstol i en begäran om 
förhandsavgörande har ställt frågan till EU-domstolen om artiklarna 18.1, 49, 33 

 
81 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18–19. 
82 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 8. 
83 Danska konkurrensverkets tolkning, s. 7. 
84 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 juni (mål nr 604–20). 
85 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20); Kammarrätten i 
Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20). 
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i 2014 års direktiv samt bilaga V, del C, punkt 7 och 10 a till direktivet ska tolkas 
så att värde och/eller kvantitet ska anges (i första frågan) och om det i sådana fall 
utgör en takvolym (i andra frågan).86 Därav kan förtydligande från EU-domstolen 
väntas i denna fråga.  

4.2 Takvolym i annonsen 
Upphandlingsmyndigheten är av uppfattningen att takvolym kan anges som ett 
värde vilket har bekräftats i flera kammarrättsavgöranden.87 Det finns två 
alternativa motiveringar för denna slutsats. Den första är att EU-domstolen 
diskuterade uppskattat värde i sina domskäl. Den andra är att syftet med att ange 
takvolym är att ge en uppfattning av ramavtalets omfattning och att detta lika väl 
kan uppfyllas genom att ange ett värde, vilket kammarrätterna och 
Upphandlingsmyndigheten tycks använda som motivering.88 

Frågan om värde eller kvantitet ska anges har redan analyserats i förgående 
avsnitt. Anledningen till att det är relevant att återkomma till motiveringarna för 
slutsatserna är att detta kan vara relevant för frågan om i vilket skede takvolym 
ska anges. Det relevanta här är att skilja på uppgifter som ska anges och uppgifter 
som utgör takvolym. Det som gör denna fråga viktig är att om kravet på takvolym 
kan anses framgå i bestämmelserna om annonsering av ramavtal så  
innebär det att takvolym ska anges i ett visst skede och en viss del av 
upphandlingsdokumenten, till skillnad från om det endast ska anges i något av 
upphandlingsdokumenten. Om uppgifterna ska anges i annonsen eller inte kan 
även ha betydelse för möjligheterna att föra ogiltighetstalan mot ett ramavtal som 
saknar takvolym (se avsnitt 5.1.2).  

Coopservicedomen bör förstås så att det är definitionen av ramavtal, som 
innehåller begreppet uppskattad kvantitet, som omfattas av tolkningsfrågan. Det 
är också uppskattad kvantitet som anges i punkt 61 i Coopservicedomen i vilken 
EU-domstolens uttalande om att avtalet inte har någon verkan när kvantitet 
överskrids anges. 

Bestämmelserna om hur värdet på ett ramavtal ska beräknas och 
bestämmelserna om vad som ska framgå i annonsen om upphandlingen, som 

 
86 Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark) den 17 januari 
2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark (mål C-23/20), se 
fråga 1 och 2.  
87 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18–19; Kammarrätten 
i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20); Kammarrätten i Stockholms dom av 
den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20); Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 juni (mål nr 604–
20). 
88 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18–19; Kammarrätten 
i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20); Kammarrätten i Stockholms dom av 
den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20); Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 juni (mål nr 604–
20). 
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behandlas i punkten 60 i Coopservicedomen, kan däremot uppfattas som ett stöd 
för EU-domstolens tolkning. Dessa bestämmelser kan exempelvis motivera att 
den upphandlande myndigheten bör ha en uppfattning om ramavtalets kvantitet 
och därmed utgöra ett stöd för att det är rimligt att den upphandlande 
myndigheten ska ange takvolym, men skyldigheten att ange takvolym i sig bör 
inte hänföras till dessa bestämmelser.  

Utifrån denna tolkning finns det inte ett krav på att takvolym, som värde eller 
belopp, ska anges i annonsen. Av EU-domstolens punkt 68 i Coopservicedomen 
framgår att uppskattad kvantitet kan anges ”i ramavtal eller förfrågningsunderlag för 
att säkerhetsställa att öppenhetsprincipen och likabehandlingsprincipen iakttas 
fullt ut” [kursivering tillagd.], vilket ytterligare motiverar att takvolym inte 
behöver anges i annonsen för upphandlingen. 

Slutsatsen är därför att den rimliga tolkningen av Coopservicedomen bör vara 
att det inte finns något krav på att takvolym ska anges i annonsen. Däremot ska 
annonsen innehålla de uppgifter som krävs enligt aktuell lagstiftning. Enligt 2004 
års direktiv skulle meddelande om upphandling innehålla uppgift om det totala 
beräknade värdet enligt bilaga VII A, ”Meddelande om upphandling”, punkt 6 c. 
Enligt 2014 års direktiv anges att meddelande om upphandling istället ska 
innehålla ”[…] så långt det är möjligt, uppgift om värde eller storleksordning och 
frekvens på de kontrakt som ska tilldelas, […]” enligt bilaga V, del C,  
punkt 10 a. Detta skiljer sig från takvolym då den upphandlande myndigheten 
bör ha ett större utrymme att göra en ungefärlig uppskattning av värdet i 
meddelande om upphandling än av kvantiteten. Värdet är svårare att uppskatta 
än kvantitet. Den upphandlande myndigheten har kontroll över kvantitet men 
inte över värde. Värdet kan myndigheten inte veta förrän upphandlingens 
konkurrensutsättning men kvantitet som baseras på myndighetens behov kan 
avgöras redan innan konkurrensutsättningen.89 Dessutom kan 2014 års direktiv 
uppfattas som att det finns ett ytterligare utrymme för flexibilitet sedan direktivet 
genomfördes. Uppskattat värde i annonsen om upphandling bör därför inte 
utgöra takvolym på samma sätt som uppskattad kvantitet i 
upphandlingsdokumenten.  

Även i denna fråga, om när takvolym ska anges, kommer förhoppningsvis 
förtydligande från EU-domstolen med anledning av den danska begäran om 
förhandsavgörande. Danska domstolen har för det första ställt frågan om 
bestämmelserna om vad annonsen om upphandling ska innehålla i kombination 
med de grundläggande rättsprinciperna enligt 2014 års LOU direktiv innebär att 
uppskattad kvantitet och/eller värde ska anges i meddelande om upphandling. 
Angående takvolym har danska domstolen ställt frågan om samma bestämmelser 
samt artikel 33 om ramavtal i 2014 års direktiv ska tolkas så att uppskattad 
kvantitet och/eller värde ska anges i antingen meddelande om upphandling eller i 

 
89 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 19.  



 38 

 

 

 

upphandlingsvillkoren men följden att avtalet inte längre har någon verkan om denna 
gräns överskrids.90 

I väntan på förtydliganden i denna fråga från EU-domstolen bör dock 
utgångspunkten vara att takvolym ska anges i upphandlingsdokumenten, men att 
det inte finns något krav på att takvolym framgå redan i annonsen.  

4.3 Takvolymens precision 

4.3.1 Rimlig uppskattning 
Ramavtal lämpar sig typiskt sätt till situationer där den upphandlande 
myndigheten med rimlig säkerhet kan förutse kommande behov.91 Det skulle 
därför vara problematiskt om den upphandlande myndigheten var tvungen att 
ange den exakta kvantiteten som kommer att avropas från ett ramavtal. Därav 
blir frågan om hur exakt en takvolym ska vara väldigt viktig för myndigheternas 
fortsätta användning av ramavtal.  

Takvolymen ska enligt Upphandlingsmyndighetens uppfattning anges med 
den grad av transparens som är möjlig i den enskilda ramavtalsupphandlingen.92 
Konkurrensverkets uppfattning är att ett visst utrymme för flexibilitet måste följa 
av att det vid upphandlingar av ramavtal typiskt sett föreligger en viss osäkerhet 
om vilka volymer som kommer att avropas under avtalsperioden.93 Enlig 
Kammarrätten i Jönköping låg det i sakens natur att den upphandlande 
myndigheten inte genom ett ramavtal förpliktar sig att beställa en i förväg 
fastställd volym av tjänsterna. Kammarrätten i Jönköping angav vidare att det 
måste finnas ett visst mått av flexibilitet eftersom det normalt finns en osäkerhet 
om vilka volymer som kommer att avropas under avtalsperioden. Det krav som 
kunde ställas var därför att den upphandlande myndigheten är skyldig att göra en 
rimlig, men noggrann, uppskattning av det förväntade värdet och den förväntade 
kvantiteten.94 Kammarrätten i Sundsvall har utryckt att skyldigheten att ange 
högsta kvantitet inte innebär något krav på en exakt beräkning av behovet. Det 
räckte, enligt kammarrätten, att beräkningen omfattar den maximala kvantiteten 
som kan komma att avropas och att denna kvantitet utifrån tillgängliga uppgifter 
framstår som realistiskt.95 Kammarrätten i Stockholm ansåg att EU-domstolens 

 
90 Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark) den 17 januari 
2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark (mål C-23/20), se 
fråga 1 och 2. 
91 Prop. 2015/16:195 s. 515. 
92 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18. 
93 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 7. 
94 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19). 
95 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–19). 
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uttalande om att den totala kvantiteten ska preciseras inte kan uppfattas som att 
den upphandlande myndigheten ska ange en exakt kvantitet, utan en rimlig 
uppskattning måste kunna accepteras. Leverantörerna hade, i upphandlingen 
som överprövades i målet, med hjälp av uppgifterna i upphandlingsdokumenten 
kunnat bedöma om det var affärsmässigt motiverat att lämna anbud och hur 
anbudet skulle utformas. Takvolymen var därför tillräckligt tydligt angiven.96  

Det framgår av förarbetena att en leverantör som överväger att lämna anbud 
när ramavtalet ska ingås måste kunna bedöma om det är affärsmässigt motiverat 
att lämna anbud och i så fall hur anbudet ska utformas.97 Lagstiftaren syftar i 
denna motivering på transparens kring vilka myndigheter som ingår i ramavtal 
men samma krav bör ställas på ramavtalets omfattning som högsta kvantitet. 

Sammanfattningsvis bör takvolym anges på ett sätt som är tillräckligt 
transparent i det enskilda fallet för att alla leverantörer ska kunna bedöma om det 
är affärsmässigt motiverat att lämna anbud och hur det ska utformas.  

Förutom en korrekt angiven takvolym kan andra uppgifter i 
upphandlingsvillkoren göra att takvolymen framstår som tydligare. En myndighet 
kan till exempel ange en sannolik volym och en takvolym. Vidare skulle en 
myndighet kunna använda sig av ändring- och optionsklausuler.98 Genom en 
optionsklausul och en angiven takvolym som inkluderar värdet på optionen 
skulle en leverantör få en insikt om att en del av den angivna takvolymen bedöms 
som osäker.  

Slutligen har EU-domstolen i punkt 70 i Coopservicedomen angett att en 
hänvisning till myndighetens ordinarie behov inte uppfyller kravet på att ange 
uppskattad kvantitet. Upphandlingsmyndighetens tolkning är att ordinarie behov 
i sig inte är otillräcklig om det är tillräckligt specificerat, däremot är det inte 
tillräckligt att ange takvolymen endast med formuleringen myndighetens 
ordinarie behov.99 Upphandlingsmyndighetens bedömning kan uppfattas som att 
myndigheten kan ange ordinarie behov och sedan specificera detta genom att 
ange kvantiteter eller liknande. Dock bör det inte finnas någon anledning att ange 
ordinarie behov som takvolym om uppgifterna om behovet ändå är kända, precis 
som EU-domstolen angett i Coopservicedomen i punkt 68. 

Slutsatsen är därför att takvolym ska anges på ett sätt som är tillräckligt 
transparent i det enskilda fallet för att leverantörerna ska kunna bedöma om det 
är affärsmässigt motiverat att lämna anbud och hur det ska utformas. Att det 
finns en viss flexibilitet i hur takvolymen ska anges kan ses som problematiskt i 
förhållande till EU-domstolens uttalande att avtalet inte har någon verkan när 
denna gräns överskrids. Hur ska en upphandlande myndighet och leverantörer 
veta var denna gräns går om inte takvolymen är exakt angiven? Detta bör dock 
kunna lösas genom att den upphandlande myndigheten anger ett belopp som är 

 
96 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20). 
97 Prop. 2015/16:195 s. 516. 
98 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18, s. 23. 
99 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18, s. 21. 
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lite högre det egentliga behovet som den upphandlande myndigheten uppskattar. 
Då anger inte myndigheten de exakta behoven, vilket enligt kammarrättspraxis 
bör anses vara förenligt med öppenhetsprincipen, men fastställer ändå en högsta 
volym som kan avropas från ramavtalet.  

4.3.2 Överdriven takvolym och öppenhetsprincipen 
En upphandlande myndighet kan ange ungefärlig takvolym som med viss 
marginal överstiger det egentliga behovet för att undvika risken att överskrida 
takvolymen. Konsekvensen att avtalet inte längre har någon verkan när 
takvolymen överskrids medför dock risken att upphandlande myndigheter anger 
en takvolym som med oproportionerlig marginal överskrider det egentliga 
behovet. Ett sådant förfarande bör dock inte vara förenligt med 
öppenhetsprincipen.  

En takvolym ska vara realistisk. En överdriven takvolym riskerar att stänga 
ute små leverantörer och skulle både kunna strida mot likabehandlingsprincipen 
och vara olämpligt ur ett affärsmässigt perspektiv.100 Både Konkurrensverket och 
Upphandlingsmyndigheten anser att det är oförenligt med öppenhetsprincipen 
att ange en takvolym som med oproportionerlig marginal överskrider egentligt 
behov.101 Kammarrätten i Jönköping har även uttalat att en upphandlande 
myndighet inte kan sätta ett högsta tak som med oproportionerlig marginal 
överstiger det egentliga behovet.102 

Sammanfattningsvis är det alltså i strid med öppenhetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen att ange en takvolym som med oproportionerlig 
marginal överskrider myndighetens egentliga behov. Ett annat problem är att en 
överdriven takvolym kanske inte uppmärksammas och i vart fall inte kan bevisas 
förrän ramavtalets löptid, eller en övervägande del av löptiden, har löpt ut. Denna 
fråga och konsekvenser av ett sådant förfarande behandlas vidare i avsnitt 5.3.  

4.3.3 Förbehåll om överskridande 
Takvolymen bör alltså kunna anges med viss flexibilitet vilket innebär att den 
upphandlande myndigheten inte exakt ska ange hur mycket som kommer att 
avropas. Den upphandlande myndigheten bör därför kunna ange en takvolym 
som med viss marginal understiger det egentliga behovet. En fråga som 
aktualiserats i två kammarrättsfall är om den upphandlande myndigheten kan 
ange en viss marginal att även överstiga den angivna takvolymen.  

 
100 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 23. 
101 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9; Upphandlingsmyndigheten, 
Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 18, s. 23. 
102 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19). 
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Kammarrätten i Stockholm ansåg att ett ramavtalsvärde som angetts som 500 
miljoner kronor, som båda kan öka eller minska, var en tillräckligt tydlig 
takvolym. Kammarrätten i Stockholm anförde dock att det är tveksamt om en 
volym som kan öka och minska kan anses var tillräckligt tydlig. Kammarrätten i 
Stockholm bedömde att volymen ändå var tillräckligt transparent på grund av att 
den inte hade någon negativ inverkan på möjligheten att lämna 
konkurrenskraftiga anbud, att ramavtalet hade ingåtts med flera leverantörer med 
förnyad konkurrensutsättning, att ramavtal under vissa förutsättningar får ändras 
och ramavtalets stora kvantitet.103 

Kammarrätten i Sundsvall har dock haft en annan uppfattning om 
formuleringar som innebär att takvolymen kan över- eller underskridas. Enligt 
Kammarrätten i Sundsvall följde det redan av det förhållandet, att det i 
upphandlingsdokumenten angetts att det uppskattade behovet kan komma att 
överskridas, att det inte hade fastställts något tak för vare sig högsta kvantitet 
eller högsta kontraktsvärde. Det gick enligt Kammarrätten i Sundsvall inte att 
bortse från att den upphandlande myndigheten har förbehållit sig rätten att 
fortsätta använda sig av ramavtalet om det fanns ett behov som översteg de 
uppskattade volymerna.104 

Norman och Wallenius har kritiserat Kammarrätten i Stockholms bedömning 
att en takvolym som kan öka och minska är tillräckligt tydlig. Norman och 
Wallenius anser att kammarrätter i flera avgörande har tagit sin utgångspunkt i 
myndigheternas möjlighet att uppskatta behovet. Detta är enligt Norman och 
Wallenius fel fokus då EU-domstolens syfte med takvolym är att begränsa den 
konkurrenshämmande effekten som ett ramavtal har genom en maxgräns. Även 
om det kan vara svårt för en myndighet att ange ett exakt behov bör myndigheten 
kunna ange ett tak.105  

Norman och Wallenius lyfter även ett mål från Kammarrätten i Göteborg där 
inget fast tak hade fastställts för ett ramavtal. En viktig skillnad var att det 
ramavtalet för det första inte var upphandlat enligt ett direktivstyrt förfarande 
och det därför kan ifrågasättas om ramavtalet omfattas av skyldigheten att ange 
takvolym. För det andra var det ett ramavtal för sondmatning och den 
upphandlande myndighetens behov var beroende av läkares ordinationer.106 
Förvaltningsrätten tog bland annat hänsyn till detta i sin motivering, som 
Kammarrätten i Göteborg instämde i. Det kan därför argumenteras att detta 
ramavtal omfattas av undantaget från skyldigheten att ange takvolym för vissa 
arter av varor och syftet med anskaffning (se avsnitt 3.2).  

 
103 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20). 
104 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20). 
105 Norman, Pernilla, Wallenius, Wictor, EU-domstolen säger konkurrens – kammarrätterna har 
annat fokus, Norstedts juridik, 2020-11-23, www.nj.se/nyheter/eu-domstolen-sager-konkurrens-
kammarratterna-har-annat-fokus, (hämtad 2020-12-04). 
106 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 29 oktober 2020 (mål nr 3689–20 och 3690–20). 
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Trots detta bör det dock, precis som Norman och Wallenius anser, kunna 
sättas ett högsta tak för ett ramavtal. Om den upphandlande myndigheten 
påbörjar upphandlingen av ett nytt ramavtal när summan av avropen börjar 
närma sig angiven takvolym skulle den upphandlande myndigheten kunna 
undvika att hamna i en situation där ett behov finns men takvolymen precis har 
överskridits. Dessutom finns det utrymme för att göra vissa ändringar i 
upphandlande avtal enligt 17 kap. 8–14 §§ LOU vilket kan ge den upphandlande 
myndigheten en ytterligare marginal. Även om det är möjligt, kan det ifrågasättas 
om det är nödvändigt med en takvolym för ett ramavtal likt det som var aktuellt 
i Kammarrätten i Göteborgs dom. Det finns ingen risk att den upphandlande 
myndigheten skulle använda ramavtalet på ett sådant sätt som begränsar 
konkurrensen då myndigheten själv inte styr behovet. Behovet styrs istället av 
läkares ordinationer. Ramavtalet begränsas också av den tid som ramavtalet 
ingåtts för. Därav bör det inte finnas något behov av ett krav på takvolym i dessa 
situationer.  

Oavsett om det är svårt för en myndighet att uppskatta det exakta behovet 
under ramavtalets löptid bör det vara möjligt att ange ett högsta tak för hur 
mycket som får avropas. Det bör därför inte vara tillräckligt, i enlighet med 
Kammarrätten i Sundsvalls dom, att ange att en takvolym kan överstigas. Det kan 
däremot i vissa fall, utifrån arten av varor, tjänster och byggentreprenader samt 
syftet med anskaffningen, vara motiverat att inte ange en takvolym då vissa 
ramavtal bör undantas skyldigheten att ange takvolym.  

Avslutningsvis bör också noteras att en upphandlande myndighet kan 
överstiga takvolymen genom tillåtna ändringar i ramavtal enligt 17 kap. 8–14 §§ 
LOU och detta var något som Kammarrätten i Stockholm tog hänsyn till när den 
bedömde att det var tillräckligt tydligt att ange en takvolym som kunde över- och 
underskridas. En upphandlande myndighet behöver dock inte ta höjd för en 
tillåten ändring i ramavtalet. Därför bör en takvolym som en upphandlande 
myndighet anger kan överskridas inte vara tillräckligt tydligt och därmed inte 
förenlig med öppenhetsprincipen. I sådana fall bör myndigheten använda en 
optionsklausul och räkna in värdet av denna i takvolymen.  

4.3.4 Historiska volymer  
För att en upphandlande myndighet ska kunna bedöma hur takvolym ska 
beräknas kan statistik från tidigare ramavtal vara till hjälp. Det bör  
dock inte anses tillräckligt att ange tidigare volymer istället för takvolym. Enligt 
upphandlingsmyndigheten kan det uppskattade värdet baseras på den 
upphandlande myndighetens tidigare erfarenhet med lämplig justering för 
förändrat behov.107 Kammarrätten i Jönköping har vidare ansett att en myndighet 
inte kan hänvisa till tidigare avropade volymer som inte längre har någon 
aktualitet. Målet rörde en upphandling där beloppen för tidigare år hade angetts 

 
107 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 19. 
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men ingen uppskattad kvantitet för aktuellt ramavtal.108 I ett annat mål i 
Kammarrätten i Stockholm hade den upphandlande myndigheten angett ett 
värde och angett att detta grundats på tidigare volym. Denna takvolym ansågs 
vara tillräckligt tydlig.109 Sammanfattningsvis är det inte tillräckligt att istället för 
takvolym ange kvantiteter från tidigare ramavtal. Däremot kan uppgifter från 
tidigare ramavtal vara till hjälp för att bedöma vilket behov som aktuellt ramavtal 
omfattar och därmed vilken takvolym som ska anges.  

4.3.5 Takvolym för samtliga avropande myndigheter 
Uppskattad kvantitet ska anges totalt för hela ramavtalet. Kammarrätten i 
Stockholm har ansett att en myndighet som angett total snittvolym per månad 
för respektive tjänst som ramavtalet omfattar har brustit i sin skyldighet att ange 
takvolym, trots att Kammarrätten i Stockholm ansåg att alla rimligt informerade 
och normalt omsorgsfulla anbudsgivare genom dessa uppgifter kunde förstå 
omfattning av ramavtalet. Att den upphandlande myndigheten inte summerat 
den totala kvantiteten av tjänsterna utgjorde en brist.110 Detta innebär att en 
upphandlande myndighet måste summera uppskattad kvantitet. Däremot finns 
det inget hinder att myndigheter anger kvantitet avseende varje enskild post och 
en total kvantitet. Detta leder oss till frågan om hur takvolym ska anges för flera 
avropande myndigheter. Ska en total takvolym för varje enskild myndighet anges 
eller en total kvantitet för myndigheterna sammanlagt?  

På grund av omständigheterna i Coopservicedomen, med myndigheter som 
kunde välja att ansluta till ramavtalet genom en utvidgningsklausul, är en fråga 
som har diskuterats flitigt när upphandlande myndigheter som ansluter till 
ramavtalet ska ange total kvantitet. Av punkt 66 i Coopservicedomen framgår att 
den upphandlande myndigheten som från början var part i ramavtalet ska ange total 
kvantitet för ramavtalet. EU-domstolens svar på tolkningsfrågan om uppskattad 
kvantitet i punkt 70 i Coopservicedomen lyder dock ”[…] det är uteslutet att de 
upphandlande myndigheter som inte har undertecknat ramavtalet underlåter att 
ange kvantiteten av de tjänster som kommer att kunna beställas när de senare 
ingår kontrakt som grundas på detta ramavtal […]”. Konkurrensverket har tolkat 
detta som att det är skillnad på myndigheter som från början är parter i ramavtalet 
och myndigheter som kan ansluta till ramavtal genom en utvidgningsklausul. 
Konkurrensverkets bedömning är att total kvantitet ska anges när myndigheten 
ansluter till ramavtalet.111 

Konkurrensverkets uppfattning har dock kritiserats. Levinsohn och Wiklund 
anser att en möjlighet för en anslutande myndighet att avvakta med att ange 

 
108 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19). 
109 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20). 
110 Kammarrätten i Stockholms dom den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20). 
111 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens  
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9. 
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uppskattad kvantitet är en klar risk för ett överträdande av de grundläggande 
rättsprinciperna. Levinsohn och Wiklund anser att angivande av högsta kvantitet 
för anslutande myndigheter måste anges i sådan tid att det säkerställer att 
upphandlingen inte på ett artificiellt sätt delas upp så att tillämpliga tröskelvärden 
underskrids, att upphandlingen tillåter intresserade leverantörer att bedöma det 
totala möjliga värdet för ramavtalet samt att upphandlingen säkerställer 
efterlevnaden av förbudet mot att använda ramavtal på ett otillbörligt sätt eller 
på ett sådant sätt att konkurrensen förhindras, begränsas eller snedvrids. För att 
uppfylla detta måste det redan i upphandlingsdokumenten anges total kvantitet 
och högsta belopp för värdet på de avrop som varje möjlig ramavtalspart kan 
komma att genomföra.112  

Att avropande myndigheter kan ange takvolym när de ansluter till ramavtal, i 
enlighet med Konkurrensverkets ställningstagande, bör inte vara förenligt med 
öppenhetsprincipen. Att en takvolym anges i ett skede när upphandlingen redan 
är avslutad skulle varken leda till att ge alla leverantörer en uppfattning om 
ramavtalets omfattning eller begränsa ramavtalets omfattning. Därav är den 
rimliga tolkningen att det i upphandlingsdokumenten ska finns uppgift om 
samtliga, även potentiella, avropande myndigheters takvolym.  

Nästa fråga är då om en total takvolym för alla myndigheter ska anges eller en 
takvolym för varje myndighet. Upphandlingsmyndigheten och 
Konkurrensverkets uppfattning är att det bör vara förenligt med 
öppenhetsprincipen att ange en total takvolym för alla myndigheter.113 Detta 
gäller dock inte om flera ramavtal ingås eller om ramavtalet delas upp i separata 
delar.114 Kammarrätten i Göteborg har ansett att en takvolym som angetts för ett 
ramavtal med flera avropande myndigheter totalt var tillräcklig för att uppfylla 
kravet på takvolym.115 Utifrån detta bör det alltså vara förenligt med 
öppenhetsprincipen att ange en takvolym för samtliga myndigheter.  

Av ovanstående följer dock bara att en total takvolym får anges. Frågan är om 
det också är ett krav, det vill säga att upphandlande myndigheter ska summera 
sina behov och ange en gemensam takvolym. EU-domstolen angav punkt 61 i 
Coopservicedomen att ”[…] den upphandlande myndighet som från början är 
part i ramavtalet endast kan handla för egen räkning och på andra i ramavtalet 
specifikt angivna potentiella upphandlande myndigheters vägnar, inom gränsen 
för en viss kvantitet och när denna gräns har nåtts har nämnda avtal inte längre 
någon verkan.” [kursivering tillagd.]. Detta kan uppfattas som att en takvolym ska 

 
112 Levinsohn, Martin, Wiklund, Mattias, Skyldighet att ange värde på ramavtal – vad gäller för 
avropsberättigade? Lexnova expertkommentarer, 2019-12-18, 
www.lexnova.se/expertkommentarer/skyldighet-att-ange-varde-pa-ramavtal-vad-galler-for-
avropsberattigade (hämtad 2020-12-04). 
113 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 8; Upphandlingsmyndigheten, 
Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 20.  
114 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 20. 
115 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 juni (mål nr 604–20). 
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anges för samtliga, även potentiella, avropande myndigheter. Om ett avtal har 
väldigt många avropande myndigheter kan en takvolym för varje myndighet inte 
alltid ge anbudsgivarna en tydlig uppfattning om ramavtalets omfattning. I vissa 
fall kan det dock bidra till ytterligare transparens då en sammanslagen takvolym 
inte säger lika mycket om varje enskild myndighets behov. En sammanslagen 
takvolym skulle också innebära mer administrativ börda för myndigheterna då de 
inte bara ska ha koll på sina egna avrop, utan även andra myndigheters avrop för 
att inte riskera att överskrida takvolymen. Det finns alltså goda argument som 
talar både för och emot att takvolymen ska anges som en total sammanlagd 
kvantitet för samtliga avropande myndigheter. Bedömningen bör därför utgå 
ifrån vad som kan anses mest tydligt i de enskilda fallet.  

Sammanfattningsvis bör alltså en takvolym anges som en total volym och inte 
takvolym för olika poster inom ramavtalet. Om ramavtalet innehåller villkor som 
ger andra myndigheter en möjlighet att ansluta till ramavtalet senare så ska även 
takvolymen för dessa myndigheter anges i upphandlingsdokumenten och inte när 
myndigheten ansluter till ramavtalet. Slutligen kan en takvolym anges som en 
sammanlagd total takvolym för alla avropade myndigheter. Det bör också vara 
förenligt med öppenhetsprincipen att ange takvolym för varje avropande 
myndighet separat, förutsatt att detta är tillräckligt tydligt i det enskilda fallet.  

Även i denna fråga kommer EU-domstolen förmodligen förtydliga rättsläget 
med anledning av den danska domstolens begäran om förhandsavgörande. I 
tillägg till den danska domstolens frågor om i) högsta om kvantitet och/eller 
värde ska anges och ii) om högsta kvantitet och/eller värde ska anges och utgör 
en takvolym har danska domstolen bett EU-domstolen förtydliga om denna 
uppgift i sådana fall ska anges för ramavtalet i sin helhet och/eller för den 
ursprungliga myndigheten som ingår ramavtal enligt upphandlingen och/eller för 
den upphandlande myndighet som endast deltar på option. 

4.4 Uppskattad takvolym 
Som redan konstaterats kan en upphandlande myndighet ange takvolym i form 
av ett värde. Frågan är då om det räcker med att myndigheten anger uppskattat 
värde och att detta ska uppfattas som en takvolym eller om den upphandlande 
myndigheten behöver tydliggöra att det uppskattade värdet ska utgöra takvolym.  

Enligt Upphandlingsmyndigheten behöver det framgå att det är den 
upphandlande myndighetens avsikt att ett värde eller en kvantitet utgör takvolym. 
Vidare talar, enligt Upphandlingsmyndigheten, ändamålsskäl för denna 
bedömning. Den upphandlande myndigheten har kontroll över kvantitet men 
inte över värde. Värdet kan myndigheten inte veta förrän konkurrensutsättningen 
men kvantitet som baseras på myndigheten behov kan avgöras redan innan 
konkurrensutsättningen.116 Upphandlingsmyndighetens uppfattning tycks utifrån 

 
116 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 19. 
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detta vara att uppskattat värde i ett ramavtal bör kunna anges med större 
flexibilitet och därav är det nödvändigt att förtydliga när värdet utgör takvolym.   

Kammarrätten i Stockholm har i två mål ansett att upphandlande myndigheter 
som angett ett uppskattat värde för ramavtal har uppfyllt kravet på att ange 
takvolym. Enligt Kammarrätten i Stockholm finns inte något stöd för att 
kvantiteten ska anges på något särskilt sätt eller på flera olika sätt. Det måste 
därför kunna godtas att kvantiteten anges som ett uppskattat värde, om det anses 
tillräckligt transparent i det enskilda fallet.117  

Bogg och Härdgård ställer sig frågande till att uppskattat värde ska utgöra en 
takvolym per automatik. De menar att ett uppskattat värde bara är vad som 
sannolikt kommer att avropas från ramavtalet medan den upphandlande 
myndigheten, enligt Coopservicedomen, ska ange den högsta volym som kan 
komma att avropas.118 

Det kan visserligen ifrågasättas om ett uppskattat värde per automatik ska 
utgöra ramavtalets takvolym. Uppfattningen att uppskattat värde bara en 
sannolik volym medan takvolym bör vara den högsta volym som kan tänkas 
avropas är förståelig. Det mest transparenta vore om den upphandlande 
myndigheten angav både en sannolik kvantitet och en takvolym. 

I Coopservicedomen angav dock EU-domstolen att uppskattad kvantitet 
utgör en takvolym. Uppskattad kvantitet kan, om det är transparent, anges som 
ett värde. Det finns inget i EU-domstolens domskäl som indikerar att det också 
finns en skyldighet att uttryckligen ange att en kvantitet eller ett värde utgör en 
takvolym. Slutsatsen av Coopservicedomen bör därför vara att en upphandlande 
myndighet inte uttryckligen behöver ange att en kvantitet eller värde utgör en 
takvolym. Detta kan framförallt bli problematiskt för den upphandlande 
myndighetens egen hantering om myndigheten angett ett uppskattat värde och 
inte insett att detta utgör en takvolym. Även om inte det skulle vara nödvändigt 
för att takvolymen ska vara förenlig med öppenhetsprincipen är det fortfarande 
önskvärt att upphandlande myndigheter anger både en sannolik volym och en 
takvolym som utgör en gräns för vad som kan avropas från ramavtalet.  
 

 

 
117 Kammarrätten i Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 935–20); Kammarrätten i 
Stockholms dom av den 22 oktober 2020 (mål nr 2055–20). 
118 Bogg, Martin, Härdgård, Christian, Uppskattat avtalsvärde = total kvantitet, Inköpsrådet,  
2020-11-09, www.inkopsradet.se/eu-domstolen/uppskattat-avtalsvardetotal-kvantitet/ (hämtad 
2020-12-04). 
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5 Konsekvenser vid utebliven eller inaktuell 
takvolym 

5.1 Konsekvenser vid utebliven takvolym 

5.1.1 Överprövning  

5.1.1.1 Förutsättningar för överprövning 
Trots att det finns oklarheter om hur precis en takvolym ska vara och för vilka 
ramavtal skyldigheten att ange takvolym föreligger så kan det utifrån Coopser-
vicedomen i alla fall konstateras att det finns en skyldighet att ange takvolym i 
vissa ramavtal. Därav är det relevant att också utreda vad konsekvenserna blir när 
en upphandlande myndighet inte har angett en takvolym eller angett en takvolym 
som inte är tillräckligt tydlig.  

För att kunna bedöma om en överprövning av en offentlig upphandling kan 
bli aktuell när en upphandlande myndighet inte angett takvolym kommer först 
kort redogöras för förutsättningarna för att överpröva en upphandling. En 
leverantör som anser sig ha lidit skada eller kunna komma lida skada kan ansöka 
om överprövning av en offentlig upphandling hos förvaltningsrätten enligt 20 
kap. 4 § LOU. Enligt 1 kap. 16 § LOU är en leverantör den som på marknaden 
tillhandahåller varor eller tjänster eller utför byggentreprenader. Avsikten med 
den breda definitionen av leverantör är att alla leverantörer som anser sig ha lidit 
skada eller kan komma att lida skada ska omfattas. Eftersom ett upphandlingsfel 
kan bestå i att en leverantör inte ens vet om att en upphandling genomförs är det 
viktigt att kretsen är bred.119 

Ett rekvisit för att ha talerätt enligt 20 kap. 4 § LOU är att leverantören anser 
sig ha lidit skada eller kan komma att lida skada. Skaderekvisitet för talerätt är 
alltså subjektivt. Det räcker att leverantören själv anser sig lidit skada eller kan 
komma att lida skada. Om en skada objektivt sett uppkommit eller kan 
uppkomma är inte relevant för skaderekvisitet för själva talerätten.120 
Leverantören ska kunna angripa en feltillämpning på ett så tidigt stadium att det 
ska vara möjligt för en domstol att ingripa innan någon faktiskt skada 

 
119 Nord, Eskil, Lagkommentar till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 20 kap. 4 §, Karnov, 
www.juno.se, (hämtad 2020-12-16). 
120 HFD 2013 ref. 53. 
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uppkommer.121 Enligt HFD:s praxis krävs dock att en leverantör har eller har 
haft intresse av att tilldelas kontrakt i en offentlig upphandling för att ha 
talerätt.122  

Om en upphandlande myndighet brutit mot bestämmelser i LOU eller de 
grundläggande rättsprinciperna i 4 kap. 1 § LOU och detta medfört att en 
leverantör lidit skada eller kan komma att lida skada kan rätten besluta att 
upphandlingen ska göras om eller avslutas först efter rättelse enligt 20 kap. 6 § 
LOU. Skaderekvisitet för att rätten ska besluta att upphandlingen ska göras om 
eller avslutas först efter rättelse är objektivt, till skillnad från rekvisitet för talerätt. 
För att en leverantör ska få genomslag med sin överprövning måste därför en 
skada eller risk för skada kunna bevisas. En offentlig upphandling kan överprövas 
tills ett avtal slutits mellan upphandlande myndighet och leverantör enligt 20 kap. 
6 § LOU.  

I EU-domstolens motivering i punkt 62–68 i Coopservicedomen kan utläsas 
att ett upphandlingsförande där takvolym inte anges kan strida mot 
öppenhetsprincipen, likabehandlingsprincipen och principen om icke-
diskriminering. Förutsätt att en leverantör lidit skada eller kan komma att lida 
skada skulle alltså en överprövning på denna grund kunna leda till att en 
upphandling ska göras om eller avslutas först efter rättelse.  

5.1.1.2 Skaderekvisitet – förutsebarhet för leverantören 
I den kammarrättspraxis där överprövning på grund av uteblivna takvolymer 
enligt Coopservicedomen aktualiserats har två olika typer skador gjorts gällande. 
Den första innebär att den uteblivna eller otillräckliga takvolymen har medfört 
att leverantören inte kunnat förutse ramavtalets omfattning och därför inte haft 
möjlighet att lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud. Den andra skadan hänför 
sig till att ramavtal utan en takvolym kan ses som obegränsat. Skadan är då att 
framtida upphandlingar, som den upphandlande myndigheten hade behövt 
genomföra om det hade funnits en takvolym, uteblir. Andra leverantörer än 
leverantören som är ramavtalspart får då inte en möjlighet att konkurrera.  

Upphandlingsmyndigheten anser att en överdriven takvolym som med 
oproportionerlig marginal överskrider egentligt behov kan leda till att mindre 
leverantörer väljer att inte lämna anbud för att de inte kan tillhandahålla den 
volym som anges. Vidare anser Upphandlingsmyndigheten att ett sådant 
förfarande kan innebära att leverantörer som felaktigt utestängs från 
upphandlingen lider skada i LOU:s mening.123 

Kammarrätten i Jönköping har i ett mål där den upphandlande myndigheten 
endast hade angett tidigare volymer som varit inaktuella ansett att detta varit 
otillräckligt som takvolym. Kammarrätten i Jönköping bedömde att leverantören 
som ansökt om överprövningen hade lidit skada men utvecklade inte 

 
121 Dom av den 28 oktober 1999, Alcatel Austria m.fl., C-81/98, EU:C:1999:534, punkt 33. 
122 HFD 2017 ref. 62.  
123 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 22. 
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motiveringen till detta. Dock lyfte Kammarrätten i Jönköping i sin motivering att 
en otillräcklig takvolym kan påverka en leverantörs beslut om att delta i 
upphandlingen.124 Det får därför antas att den skada som leverantören i detta fall 
ansågs ha lidit var att leverantören inte hade haft möjlighet att lämna sitt mest 
konkurrenskraftiga anbud på grund av att denne inte fått en tillräckligt tydlig 
uppfattning om ramavtalets omfattning. 

I den övriga kammarrättspraxis som finns idag finns det inget som talar emot 
att en leverantör kan anses lida skada på detta sätt, även om det finns en del 
avgöranden där kammarrätten i de enskilda fallet bedömt att leverantören inte 
lidit skada.  

I ett mål i Kammarrätten i Stockholm hade en upphandlande myndighet i 
förfrågningsunderlaget angett snittvolymer per månad, men ingen takvolym. 
Kammarrätten i Stockholm ansåg att det utgjorde en brist att den upphandlande 
myndigheten inte summerat den totala volymen för ramavtalet. Majoriteten i 
Kammarrätten i Stockholm ansåg dock att leverantören inte lidit skada eftersom 
leverantören som överprövat upphandlingen i rimlig omfattning hade kunnat 
uppskatta ramavtalets omfattning i likhet med andra anbudsgivare. Bristen hade 
därmed inte medfört en risk för att leverantören missgynnats på ett otillbörligt 
sätt.125 Det är värt att notera att majoriteten i Kammarrätten i Stockholm ansåg 
att leverantören inte missgynnats på ett otillbörligt sätt. Otillbörlighet är dock inte 
ett krav för att en leverantör ska anses ha lidit skada, det räcker att leverantören 
anses ha lidit skada objektivt sätt. Rasiwala anser att majoriteten i Kammarrätten 
i Stockholm frångått gällande rätt i resonemanget om att leverantören borde 
kunnat uppskatta ramavtalets omfattning eftersom leverantören oavsett kan 
komma att lida skada av att ramavtalet inte har någon maxgräns. Visare anser 
Rasiwala att majoriteten i Kammarrätten i Stockholm resonerar kring de lege 
ferenda argument och att majoriteten angav att leverantören inte missgynnats på 
ett otillbörligt sätt kan vara ett tecken på att majoriteten ansåg att leverantören 
borde ha frågat om takvolymen, vilket dock inte är ett krav enligt gällande rätt.126  

Det kan ifrågasättas om det bör läggas så stor vikt vid det faktum att 
Kammarrätten i Stockholm använt sig av begreppet otillbörligt. Det är istället 
möjligt att majoriteten i Kammarrätten i Stockholm ansett att leverantören inte 
har konkretiserat den skada som denne lidit tillräckligt väl. Detta resonemang 
fördes av Kammarrätten i Sundsvall.  

Kammarrätten i Sundsvall har angett att det ligger i sakens natur att 
prissättningen kan påverkas av vilka volymer som kan förväntas. Det är däremot 
inte självklart att, eller hur, en uppgift om takvolym skulle möjliggöra för bolaget 

 
124 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19). 
125 Kammarrätten i Stockholms dom den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20). 
126 Rasiwala, Pernilla, Kan en anbudsgivare riskera att lida skada när det saknad uppgift om  
takvolym i ett ramavtal? - analys, JP Upphandlingsnet, 2020-10-21, www.jpinfonet.se, (hämtad 
2020-12-06).  
 



 50 

 

 

 

att sänka sina priser och därmed lämna ett mer konkurrenskraftigt anbud. 
Kammarrätten i Sundsvall ansåg därför att det varken utifrån omständigheterna 
eller de förklaringarna som leverantören hade lämnat i målet gick att dra 
slutsatsen att avsaknaden av takvolym hade medfört att leverantören inte hade 
kunnat lämna sitt mest konkurrenskraftiga anbud. Leverantören hade därför inte 
visat att denne lidit skada.127 Det ankommer på den klagande leverantören att 
klargöra och konkretisera på vilket sätt ett förfarandefel medför att bolaget lidit 
eller kan komma att lida skada.128 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en leverantör kan anses ha lidit skada 
i LOU:s mening på grund av att en upphandlande myndighet inte angett 
takvolym eller angett en otillräcklig takvolym i strid med öppenhetsprincipen, 
likabehandlingsprincipen och principen om icke-diskriminering, samt att 
leverantören på grund av detta inte kunnat lämna sitt mest konkurrenskraftiga 
anbud. Det är däremot leverantören som ska konkretisera på vilket sätt denne 
lidit skada.  

5.1.1.3 Skaderekvisitet – begränsade framtida konkurrensmöjligheter 
Den andra skadan som har aktualiserats i praxis när en takvolym inte angetts eller 
angetts på ett otillräckligt sätt är att en leverantör ansetts lidit skada på grund av 
att ett obegränsat ramavtal ingåtts med en eller flera andra leverantörer. Denna 
grund är dock mer omdiskuterad än den förra. En leverantör hade i ett mål i 
Kammarrätten i Sundsvall gjort gällande att avsaknaden av en maximal 
avropsvolym innebär obegränsade möjligheter att använda ramavtalet utan att en 
ny upphandling måste göras, en upphandling som leverantören i så fall hade 
kunnat lämna anbud i. Kammarrätten i Sundsvall ansåg att leverantören i alla fall 
hade visat att denne riskerade att lida skada. Kammarrätten angav vidare att 
skaderekvisitet är förhållandevis lågt i det konkurrensuppsökande skedet. 
Upphandlingen skulle därför göras om.129  

I ett senare mål gjorde Kammarrätten i Sundsvall en annan bedömning. 
Leverantören gjorde gällande att ett obegränsat ramavtal skulle begränsa 
leverantörens framtida möjligheter att konkurrera om de tjänster som ramavtalet 
omfattade. Kammarrätten i Sundsvall konstaterade att den skada som 
leverantören gjort gällande inte hänförde sig till möjligheten att erhålla det 
aktuella avtalet, utan till möjligheten att erhålla ett senare hypotetiskt avtal. 
Kammarrätten hänvisade till rättsfallet HFD 2017 ref. 62 i vilket HFD prövade 
frågan om talerätt för leverantörer när dess intresse inte varit att tilldelas kontrakt 
i den aktuella upphandlingen. I Kammarrätten prövades inte skaderekvisitet för 
talerätt utan skaderekvisitet för att överpröva upphandlingen. Kammarrätten 
ansåg dock att dessa skaderekvisit ska bedömas förhållandevis lika. Slutligen 

 
127 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20). 
128 HFD 2013 ref. 53. 
129 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–19). 



 51 

 

 

 

konstaterade Kammarrätten att leverantören inte lidit skada enligt 20 kap. 6 § 
LOU och därför skulle inget ingripande i upphandling göras.130  

Visserligen finns kammarrättspraxis där en för lång avtalstid för ett ramavtal 
har ansett strida mot LOU och leverantören har ansetts lidit skada på grund av 
att konkurrensen begränsats under en längre period än tillåtet, vilket skulle kunna 
jämföras med att en upphandlande myndighet inte angett takvolym.131 Det kan 
dock ifrågasättas om denna kammarrättspraxis har någon aktualitet efter HFD 
2017 ref. 62, trots att HFD bedömde en fråga om talerätt.  

HFD konstaterade i HFD 2017 ref. 62 att 20 kap. 4 § LOU inte uttryckligen 
föreskriver något kvar på att leverantören som överprövar ska ha ett intresse av 
att vinna ett kontrakt i den aktuella upphandlingen. Enligt rättsmedelsdirektivet 
ska medlemsstaterna införa ett prövningsförfarande som kan åberopas av var och 
en, som har eller har haft intresse av att få avtal om viss offentlig upphandling av 
varor eller bygg- och anläggningsarbeten, och som har skadats eller riskerat att 
skadas av en påstådd överträdelse.132 Av detta framgår att åtminstone de som har 
eller haft intresse av att få avtal i en viss upphandling ska ha rätt att överpröva 
enligt direktivet. Av förarbetena till LOU framgår att bestämmelsen om talerätt i 
LOU enligt lagstiftaren anses överensstämma med rättsmedelsdirektivet.133 
Därför är det rimligt att även tolka bestämmelsen om talerätt i LOU som att 
denna kräver att en leverantör för att ha talerätt även ska ha eller ha haft ett 
intresse av att tilldelas kontrakt i den aktuella upphandlingen.  

Det skulle inte heller vara logiskt om skaderekvisitet för att besluta att en 
upphandling ska göras om skulle omfatta en skada som inte omfattas av 
skaderekvisitet för talerätt. I praktiken skulle då inte en upphandling kunna göras 
om på denna grund då ingen leverantör skulle ha möjligheten att överpröva. 
Kammarrättsavgörandena enligt vilka en leverantör har ansetts ha lidit skada då 
ett ramavtal ingåtts för en längre löptid än vad som är tillåtet enligt LOU kan 
därför anses sakna aktualitet efter HFD 2017 ref. 62. 

Frågan är då om samma slutsats bör gälla för ramavtal som upphandlats utan 
att en takvolym angetts eller om den takvolym som angetts varit otillräcklig. Som 
redogjorts för har Kammarrätten i Sundsvall kommit till två motstridiga slutsatser 
i denna fråga. Kammarrätten i Stockholm har i mål angående överprövning på 
grund av otillräcklig takvolym endast bedömt skaderekvisitet utifrån 
leverantörens möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. I det målet 
framfördes en skiljaktig mening av kammarrättsrådet Åberg. Åberg ansåg att 
syftet med att ange takvolym är att fastställa en yttre gräns för i vilken omfattning 
ett ramavtal kan användas. Vidare angav Åberg att om möjligheten att avropa en 
obegränsad mängd tjänster under ramavtalstiden finns begränsas konkurrensen 

 
130 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20). 
131 Kammarrätten i Stockholm dom av den 23 mars 2011 (mål nr 5609-5629-10); Kammarrätten i 
Göteborgs dom av den 11 februari 2015 (mål nr 4656–14); Kammarrätten i Göteborg dom av den 
2 juli 2015 (mål nr 478–15). 
132 Rådets direktiv 89/665/EEG, artikel 1.3.  
133 Prop. 1992/93:88 s.139. 
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eftersom myndigheten annars behövt göra en ny upphandling. Därav kan en 
leverantör anses lida skada på denna grund. 134 Åberg kommenterade dock inte 
hur detta förhåller sig till HFD 2017 ref. 62. 

Då gällande rätt enligt HFD:s praxis i nuläget är att en leverantör inte kan 
anses ha lidit skada och ha talerätt när skadan gäller konkurrensmöjligheterna till 
ett framtida hypotetiskt avtal, bör en leverantör inte kunna anses lida skada på 
grund av att framtida konkurrensmöjligheter begränsas när takvolym inte är 
angiven. HFD:s slutsats kan dock diskuteras. Självfallet borde en leverantör inte 
kunna överpröva en upphandling som leverantören inte har något intresse alls 
av. I det fall som nu diskuteras har dock leverantören ett intresse av kontrakt i 
den upphandling som överprövas men har inte tilldelats kontrakt. En rimlig 
slutsats vore då att leverantören anses lidit skada om denne, förutom att inte ha 
tilldelats kontrakt i upphandlingen, dessutom får sina möjligheter att tilldelas 
framtida kontrakt begränsade. 

5.1.1.4 Preklusion 
Det kan ifrågasättas om det verkligen ska vara möjligt för en leverantör att 
invänta tilldelningsbeslutet innan denne överprövar upphandlingen, trots att 
denne varit medveten om att takvolym inte angetts redan tidigare. Det innebär 
att en leverantör i princip kan avvakta med att överpröva på denna grund tills 
avtalsspärren börjat löpa och leverantören vet om denne tilldelats kontrakt eller 
inte. EU-domstolen har uttryck att preklusionsfrister för att förhindra detta enligt 
nationell rätt, som är skäliga, är förenliga med EU-rätten.135 Det kan till och med 
ifrågasättas om det faktum att Sverige valt att inte införa preklusionsfrister strider 
mot principerna om skyndsamhet och effektivitet.136 Eftersom inga 
preklusionsfrister införts i svensk bör dock utgångspunkten vara att det inte finns 
några begränsningar för en leverantör att överpröva en upphandling trots att 
kontrakt tilldelats, förutsatt att avtal ännu inte ingåtts.  

5.1.2 Ogiltighetstalan vid utebliven takvolym 
En upphandling får inte längre överprövas när ett avtal slutits mellan en 
upphandlande myndighet och en leverantör enligt 20 kap. 6 § 2 st. LOU. När 
avtal slutits kan en leverantör som anser sig lidit skada eller kunna komma att lida 
skada istället ansöka om en överprövning av giltigheten av det avtal som slutits 
mellan en upphandlande myndighet och en leverantör enligt 20 kap. 4 § LOU. 
Om en ogiltighetstalan bifalles förklarar rätten avtalet civilrättsligt ogiltigt. 
Ogiltigheten har retroaktiv verkan, vilket innebär att utförda prestationer ska 

 
134 Kammarrätten i Stockholms dom den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20). 
135 Dom av den 12 mars 2015, eVigilio, C-538/13, EU:C:2015:166, punkt 51. 
136 Hettne, Jörgen, Aktsamhet och omsorg i upphandlingsprocessen – om frånvaron av  
preklusionsregler i LOU, UrT 2016:3, s. 201–214 på s. 201. 



 53 

 

 

 

återgå.137 Till skillnad från den breda grunden för rättelse eller att en upphandling 
ska göras om vid en överprövning, finns vissa särskilt angivna situationer när 
rätten kan besluta att ett avtal ska ogiltigförklaras. En av dessa situationer är när 
ett avtal ingåtts och en upphandlande myndighet inte annonserat upphandlingen 
trots att denne haft annonseringsskyldighet enligt 20 kap. 13 § 1 p LOU. Detta 
innebär att den upphandlande myndigheten har genomfört en otillåten 
direktupphandling. Begreppet otillåten direktupphandling har inte definierats i 
LOU. Otillåten direktupphandling innebär just att en upphandlande myndighet 
har gjort en anskaffning utan att annonsera den när annonseringsskyldighet 
förelegat. Ett exempel är om ett avtal utvidgas till att omfatta andra tjänster än 
vad som ursprungligen annonserats. Utvidgningen kan då inte hänföras till den 
ursprungliga annonsen av avtalet och utgör därför en otillåten direktupphandling 
som innebär att avtalet kan ogiltigförklaras.138  

Enligt avsnitt 4.2 i denna framställning bör den rimliga tolkningen av EU-
domstolens domskäl i Coopservicedomen vara att takvolym ska anges i 
upphandlingsdokumenten men det finns inget krav på att takvolymen ska framgå 
i annonsen. Med denna slutsats skulle det falla naturligt att inte utreda frågan om 
ett ramavtal kan ogiltigförklaras på den grunden att annonsen inte innehållit en 
takvolym. Dock är det svårt att tyda EU-domstolens domskäl. För de fall EU-
domstolen skulle komma fram till att takvolym ändå ska anges i annonsen är det 
därför fortsatt relevant att utreda vad en utebliven takvolym i sådana fall kan få 
för konsekvenser.  

För att klargöra detta behöver utredas om ett ramavtal ska ogiltigförklaras 
enligt 20 kap. 13 § LOU endast om upphandlingen inte annonserats 
överhuvudtaget eller om ogiltighetsgrunden även omfattar situationen att 
upphandlingen har annonserats men på ett felaktigt sätt.  

Att utebliven annonsering är en grund för ogiltighet följer av ett av EU:s 
rättsmedelsdirektiv enligt vilket medlemsstaterna ska se till att ett prövningsorgan 
förklarar ett avtal ogiltigt om en upphandlande myndighet har tilldelat kontrakt 
utan föregående annonsering i Europeiska unionens officiella tidning utan att det 
är tillåtet att tilldela kontrakt utan annonsering.139 Om en upphandlande 
myndighet gjort en anskaffning som inte har annonserats överhuvudtaget utgör 
den alltså en otillåten direktupphandling och avtalet kan då ogiltigförklaras.  

Bristfälliga annonser har i större utsträckning prövats i mål om överprövning 
än i mål om ogiltighet. Kammarrätten i Göteborg har ansett att 
annonseringsplikten utgör ett utflöde av likabehandling och öppenhetsprincipen 
och att brister i annonser som är missvisande kan anses strida mot dessa 
principer. I målet skulle en upphandling göras om då en leverantör genom sin 

 
137 Prop. 2009/10:180 s. 136. 
138 Asplund, Anders, Ehn, Magnus, Johansson, Daniel, Olsson, Erik, Överprövning av  
upphandling – och andra rättsmedel enligt LOU och LUF, Jure Förlag AB, Stockholm, 2012, s. 
252.  
139 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/66/EG, artikel 2d.1 a. 
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bevakning i upphandlingssystemet inte hittat en upphandling som denne hade 
hittat om den upphandlande myndigheten angett korrekt information.140 Två 
förvaltningsrätter har vidare ansett att det som är avgörande för om 
upphandlingen ska göras om är om annonsen innehåller så pass mycket 
information att potentiella anbudsgivare kan avgöra om de ska ladda ner 
upphandlingsdokumenten i sin helhet eller inte.141  

Det finns dock en dom från Kammarrätten i Sundsvall i ett mål om ogiltighet 
på grund av bristfällig annonsering. Kammarrätten i Sundsvall bedömde att 
felaktiga CPV-koder i annonsen inte kunde leda till att avtalet skulle 
ogiltigförklaras på den grunden att upphandlingen inte har annonserats.142 CPV-
kod är en klassificeringskod som används för att beskriva föremålet för 
upphandlingen.143 Kammarrätten i Sundsvall ansåg att bestämmelsen i 20 kap. 13 
§ LOU avser den situationen att ett avtal inte har varit föremål för något 
upphandlingsförfarande. Kammarrätten i Sundsvall ansåg vidare att 
bestämmelsen enbart avser kravet på att annonsera en upphandling. Om 
annonsering har skett blir det känt att ett upphandlingsförfarande inletts. Ett 
felaktig förfarande kan därefter angripas av en leverantör genom ansökan om 
överprövning av upphandlingen.144 Att ett felaktig förfarande ska angripas 
genom överprövning och inte genom en ogiltighetstalan framgår även av 
förarbetena till 20 kap. 13 § LOU.145  

Kammarrätten i Sundsvalls resonemang om ogiltighet talar alltså för att inte 
ange takvolym i en annons om upphandling inte kan likställas med att inte ha 
annonserat upphandlingen. Utifrån Kammarrätten i Sundsvall resonemang bör 
därför en utebliven takvolym alltså inte utgöra en ogiltighetsgrund. Ett problem 
med denna slutsats kan belysas utifrån omständigheterna överprövningsmålet i 
Kammarrätten i Göteborg. Leverantören som överprövade upphandlingen i det 
målet hade missat upphandlingen helt på grund av att den upphandlande 
myndigheten hade angett felaktiga uppgifter i annonsen. Uppgifterna som var 
felaktiga gällde uppdragets geografiska läge vilket innebar att upphandlingen inte 
visades i den bevakning som den överprövande leverantören hade. Utifrån 
Kammarrätten i Sundsvalls slutsats om att ogiltighet endast kan tillämpas om 
annonsen helt uteblivit skulle det i ett sådant fall, där en leverantör 
överhuvudtaget inte uppmärksammat upphandlingen förrän avtal ingåtts, 

 
140 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 3 juni 2016 (mål nr 613–10), se även Förvaltningsrätten 
i Karlstads dom av den 13 juni 2013 (mål nr 1669–13); Förvaltningsrätten i Jönköpings dom av 
den 20 januari 2015 (mål nr 6139–14). 
141 Förvaltningsrätten i Uppsalas dom av den 16 mars 2015 (mål nr 6084–14); Förvaltningsrätten i 
Stockholms dom av den 25 oktober 2017 (11319–17).  
142 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 5 juli 2018 (mål nr 447–18). 
143  Falk, Jan-Erik, Lagen om offentlig upphandling – en kommentar, 4 u., Jure Förlag AB, 
Stockholm, 2020, s. 135 
144 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 5 juli 2018 (mål nr 447–18). 
145 Prop. 2009/10:180 s. 360.  
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innebära att leverantören förlorar sin rätt att överpröva och kan inte heller väcka 
en ogiltighetstalan.  

Frågan om en utebliven takvolym i annonsen kan omfattas av 
ogiltighetsförklaring för utebliven annonsering har ställts till EU-domstolen från 
en dansk domstol i en begäran om förhandsavgörande. Begäran gäller en tolkning 
av artiklarna 33, 49 och bilaga V, del C, punkt 7 och 10 a i 2014 års direktiv samt 
artikeln 2.1 d i Rådets direktiv 92/13/EEG (som är ett av rättsmedelsdirektiven). 
Tolkningsfrågan avseende ogiltighet är om dessa artiklar ska tolkas så att tilldela 
kontrakt utan förgående annonsering innefattar situationen att i) inte ange 
uppskattad kvantitet eller värde i annonsen men sedan ange uppskattad kvantitet 
eller värde i upphandlingsvillkoren eller ii) att varken i annonsen eller 
upphandlingsvillkoren ange uppskattat värde eller kvantitet.146  

SKR och SKL Kommentus har i ett brev uppmanat regeringen att yttra sig i 
målet hos EU-domstolen som den danska begäran föranlett. SKR och SKL 
Kommentus varnar för riskerna om ramavtal utan takvolym skulle kunna 
ogiltigförklaras. De menar att tillåta ogiltighetstalan på denna grund skulle strida 
mot effektivitetsprincipen som framgår av rättsmedelsdirektiven. Detta skulle 
också, enligt dem, innebära att en leverantör kan avstå för överprövning, trots att 
denne vet om att någon takvolym inte är angiven, för att sedan överpröva 
giltigheten av avtalet. Dessutom anför SKR och SKL Kommentus att 
ogiltighetstalan bör vara förskrivet det grövsta överträdelserna av 
upphandlingslagstiftningen. De framhåller också att inget skaderekvisit finns för 
att rätten ska förklara ett avtal ogiltigt på grunden att annonsering uteblivit, vilket 
skulle öka risken för att många ramavtal skulle ogiltigförklaras. SKR och SKL 
Kommentus menar att om bara nationella inköpscentralers ramavtal 
ogiltigförklarades skulle hundratals myndigheter stå utan avtal som försörjer 
deras verksamheter med varor och tjänster.147  

Visserligen finns risken för att många avtal skulle ogiltigförklaras som SKR 
och SKL Kommentus framför, men det bör tilläggas att detta förutsätter att en 
leverantör faktiskt väljer att föra en ogiltighetstalan samt att tidsfristen på sex 
månader från avtalsingående att väcka talan enligt 20 kap. 17 § LOU inte har  
löpt ut. 

Annonseringsskyldigheten är nödvändig för en effektiv konkurrens mellan 
medlemsstaterna i EU. En förutsättning för att en leverantör ska kunna 
konkurrera är att leverantören överhuvudtaget är medveten om möjligheten att 
konkurrera i en viss upphandling.148 Om en upphandlande myndighet har 
annonserat en upphandling utan att ange takvolym kan en leverantör fortfarande 

 
146 Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark) den 17 
januari 2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark  
(Mål C-23/20), se fråga 3. 
147 SKR och SKL Kommentus, svenskt yttrande i EU-domstolens mål C-23/20 – Simonsen & 
Weel, brev till regeringen, 2020-03-05. 
148 Prop. 2015/16:196 s. 598–599. 
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vara medveten om att en upphandling genomförs och har på så sätt fortsatt 
möjlighet att konkurrera. Nackdelen kan dock vara om en leverantör inte anser 
det affärsmässigt motiverat att lämna anbud då denne får ett intryck av att 
volymen antingen är för stor eller för liten. När takvolym helt uteblivit skulle det 
dock i sådana fall vara leverantörens egen uppfattning. För att avgöra om det är 
affärsmässigt motiverat att lämna anbud borde leverantören då kunna påpeka att 
takvolym saknas och be den upphandlande myndigheten att ange denna för att 
bilda sig en korrekt uppfattning om upphandlingens omfattning. För att 
summera detta resonemang så är alltså största risken med att inte ange en 
takvolym att en leverantör själv bildar sig en uppfattning av volymen och fattar 
beslutet utifrån denna uppfattning. 

Utifrån denna risk är då nästa fråga om ett avtal bör kunna ogiltigförklaras när 
takvolym inte har angetts i annonsen. Ogiltighet är det effektivaste sättet att 
återupprätta konkurrensen när ekonomiska aktörer på ett olagligt sätt har 
berövats sina konkurrensmöjligheter.149 Medlemsstaterna i EU ska se till att det 
finns möjligheter för en effektiv och skyndsam prövning av upphandlande 
myndigheters beslut.150 EU-domstolen har konstaterat att ett fullständigt 
uppnående av dessa mål skulle äventyras om leverantörer tilläts att åberopa 
överträdelser av reglerna för offentlig upphandling i varje skede av 
upphandlingsförfarandet, eftersom den upphandlande myndigheten då skulle 
tvingas att börja om hela förfarandet för att korrigera överträdelserna.151 I en 
annan dom har EU-domstolen även bedömt att det var förenligt med principerna 
om skyndsamhet och effektivitet att nationella bestämmelser uteslöt att en 
leverantör kunde föra en ogiltighetstalan på grund av att upphandlingsvillkoren 
diskriminerande leverantören när denne avstått från att överpröva 
upphandlingen på denna grund.152 

Utifrån EU-domstolens praxis bör det vara förenligt med EU-rätten att ett 
ramavtal inte kan ogiltigförklaras enbart på den grunden att takvolym inte har 
angetts i annonsen. Eftersom en leverantör kan överpröva upphandlingen på 
grunden att takvolym inte har angetts så innebär det att leverantören i ett visst 
skede av upphandlingen ändå kan överpröva felaktigheten. De leverantörer som 
inte kan utnyttja denna möjlighet är de leverantörer som inte har lidit skada eller 
de som inte är medvetna om upphandlingen. Då skaderekvisitet för 
överprövning av en upphandling i det konkurrensuppsökande skedet är relativt 
låg ställt bör skaderekvisitet inte vara ett stort problem i praktiken. Om en 
leverantör inte vet om att upphandlingen genomförs så beror det på att denne 
inte sett annonsen överhuvudtaget och då hade inte den omständigheten att 
takvolym inte var angiven påverkat dennes vetskap om upphandlingen. En 
situation där en leverantör helt skulle kunna missa annonsen på grund av 

 
149 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/66/EG, skäl 14.  
150 Europaparlamentet och rådets direktiv 2007/66/EG, skäl 1 och 2.  
151 Dom av den 12 december 2002, Universale-Bau, C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 75. 
152 Dom av den 12 februari 2014, Grossman Air Service, C-230/02, EU:C:2004:93, punkt 40. 
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utebliven uppgift om takvolym är dock om denne har ett bevakningssystem som 
endast omfattar upphandlingar av ett visst värde.  

Sammanfattningsvis bör det för det första ifrågasättas om en ogiltighetstalan 
kan bli aktuell när takvolym inte angetts i annonsen då det enligt EU-domstolens 
domskäl i Coopservice inte går att utläsa att takvolym ska anges redan i annonsen. 
För det andra bör inte ett avtal kunna förklaras ogiltigt enligt LOU på grund av 
att takvolym inte har angetts i annonsen av en upphandling då en leverantör i 
första hand har möjlighet att fråga den upphandlande myndigheten om en 
takvolym och i andra hand har möjlighet att överpröva upphandlingen. En sådan 
tolkning är förenlig med effektivitets- och skyndsamhetsprincipen och 
Kammarrätten i Sundsvalls slutsats att ogiltighet på grund av utebliven 
annonsering hänför sig till helt utebliven annonsering och inte brister i en annons. 
Det bör dock noteras att denna slutsats kan vara problematisk i det fall bristerna 
i annonsen lett till att en leverantör helt missat annonsen, exempelvis på grund 
av dennes bevakningskriterier, och därav inte haft någon möjlighet att angripa 
upphandlingen förrän avtal ingåtts. 

Den danska domstolen har i sin begäran om förhandsavgörande delat upp 
frågan om ogiltighet i två frågor, först om takvolym inte har angetts i annonsen 
och sedan om takvolym inte har angetts i varken i annonsen eller i 
upphandlingsdokumenten.153 Enligt LOU finns dock ingen grund för 
ogiltighetstalan på grund av att uppgifter saknas i upphandlingsdokumenten. Den 
grund som diskuterats i detta avsnitt hänför sig till annonsering av upphandling. 
Enligt förarbeten till LOU kan inte felaktigheter som är hänförliga till 
upphandlingsförfarandet angripas med stöd av bestämmelsen.154 Därav kan inte 
ett avtal ogiltigförklaras enligt LOU på grund av att takvolym inte angetts i 
upphandlingsdokumenten.  

5.1.3 Ogiltighetstalan vid väsentlig ändring av ramavtal 
Att en upphandlande myndighet inte har angett en takvolym i ett ramavtal kan få 
konsekvenser för den upphandlande myndigheten. Därför kan det framtå som 
en rimlig lösning för en myndighet att antingen lägga till en takvolym i efterhand 
eller rätta en takvolym som angetts till ett felaktigt värde eller kvantitet.  

En upphandlande myndighet får göra ändringar i upphandlande avtal enligt 
vissa angivna grunder vilket följer av 17 kap. 8–14 §§ LOU. Bestämmelserna som 
infördes i 2014 års direktiv utgör enligt skäl 107 till direktivet en kodifiering av 
den praxis från EU-domstolen enligt vilken vissa ändringar i upphandlande avtal 
är tillåtna.155 En upphandlande myndighet får göra ändringar av mindre värde om 

 
153 Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark)  
den 17 januari 2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark  
(Mål C-23/20), se fråga 3. 
154 Prop. 2009/10:180 s. 360. 
155 Se även prop. 2015/16:195 s. 1132.  
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kontraktets eller ramavtalets övergripande karaktär inte ändras och ökningen eller 
minskningen av kontraktets eller ramavtalets värde är lägre än det tröskelvärde 
som avses i 5 kap. 1 § LOU, samt längre än 10 procent156 av kontraktets eller 
ramavtalets värde enligt 17 kap. 8 § LOU. Ett avtal får också ändras om ändringen 
inte är väsentlig. Ändringar anses väsentliga om de i) inför nya villkor som, om 
de hade ingått i den ursprungliga upphandlingen, skulle ha medfört att andra 
anbudssökande bjudits in att lämna anbud, att andra anbud skulle ha ingått i 
utvärderingen eller att ytterligare leverantörer skulle ha deltagit i upphandlingen, 
ii) innebär att kontraktets eller ramavtalets ekonomiska jämvikt ändras till förmån 
för den leverantör som har tilldelats kontraktet eller är part i ramavtalet, iii) 
medför att kontraktets eller ramavtalets omfattning utvidgas betydligt, eller iv) 
innebär ett byte av leverantör enligt 17 kap. 14 § LOU. Utgångspunkten är att en 
sådan ändring innebär ett nytt avtal, vilket då inte har upphandlats och därför 
behöver annonseras som en ny upphandling. 

Om en myndighet vill lägga till eller ändra en takvolym i ett ramavtal 
förutsätter detta alltså att ändringen antingen understiger 10 procent och inte 
påverkar ramavtalets övergripande karaktär eller att ändringen inte anses 
väsentlig. Det finns också andra grunder för ändringar i upphandlande avtal men 
dessa kräver att vissa särskilda omständigheter föreligger och skulle därför inte 
kunna tillämpas när myndigheten endast vill lägga till en takvolym. 

Det kan också tänkas att myndigheten inser att de har missat att ange takvolym 
redan innan tilldelningsbeslut meddelas under anbudsförfarandet. Frågan  
är då om en det finns ett större utrymme att genomföra ändringar i 
upphandlingsdokumenten innan tilldelningsbeslut meddelas. Enligt ordalydelsen 
av bestämmelserna i 17 kap. 8–14 §§ LOU och artikel 72 i 2014 års direktiv 
framstår det som att bestämmelsen endast syftar på ändringar i ingångna avtal. I 
EU-domstolens praxis har också bestämmelsen tillämpats när ändringar gjorts i 
redan ingångna avtal.157 Enligt artikel 47.3 i 2014 års direktiv ska en 
upphandlande myndighet förlänga anbudstiden om väsentliga ändringar gjorts i 
upphandlingsdokumenten. Denna bestämmelse talar för att väsentliga ändringar 
får genomföras innan upphandlingen avslutats.  

En fråga om ändringar under anbudstiden har aktualiserats i ett mål i 
Kammarrätten i Stockholm. Frågan i målet var om ett avtal kunde ogiltigförklaras 
på den grunden att omfattningen av avtalet, både avseende kvantitet och föremål 
för avtalet, väsentligen ändrats från vad som angavs i annonsen men ändringen 
hade skett innan tilldelning av kontrakt. Kammarrätten hänvisade till EU-
domstolens avgörande Pressetext Nachrichtenagentur till stöd för att en väsentlig 

 
156 10 procent avser varuupphandling eller upphandling av tjänst, om det är fråga om upphandling 
av byggentreprenad får istället ändringens värde utgöra 15 procent av avtalets värde. 
157 Dom av den 5 oktober 2000, kommissionen/Frankrike, C‑337/98, EU:C:2000:543; Dom av 
den 29 april 2004, kommissionen/CAS Succhi di Frutta, C‑496/99, EU:C:2004:236; Dom av den 
19 juni 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351; Dom av den 7 september 
2016, Finn Frogne, C-549/14, EU:C:2016:634; Dom av den 13 april 2010, Wall, C-91/08, 
EU:C:2010:182. 
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ändring innebär att en ny upphandling måste genomföras och att avtalet därmed 
kan ogiltigförklaras om inte en ny upphandling genomförts. Kammarrätten ansåg 
att detta även bör gälla under anbudsförfarande.158 Som angetts ovan bör det 
dock noteras att EU-domstolens dom Pressetext Nachrichtenagentur som 
Kammarrätten hänvisade till avsåg en ändring i ett redan ingånget avtal.159 

Om myndigheten genomför en ändring som inte är tillåten kan 
förvaltningsrätten, på ansökan av Konkurrensverket, besluta om en 
upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § LOU. Upphandlingsskadeavgift är en 
offentligrättslig sanktionsavgift för vissa överträdelser av LOU.160 Dessutom kan 
myndigheten bli skadeståndsskyldig enligt 20 kap. 20 § LOU mot de leverantörer 
som inte lämnat anbud på grund av den otillåtna direktupphandlingen under vissa 
förutsättningar.161 Den upphandlande myndigheten kan även bli 
skadeståndsskyldig mot den leverantören som har tilldelats avtalet om avtalet 
ogiltigförklaras.162 

Slutsatsen är att en upphandlande myndighet kan ändra en takvolym i ett 
ingånget avtal förutsatt ändringen endast är 10 procent av värdet eller att 
ändringen inte anses väsentlig. Det finns visst stöd som talar för att myndigheten 
ska ha ett större utrymme att genomföra mer väsentliga ändringar under 
anbudstiden, dock finns ett avgörande från Kammarrätten i Stockholm som 
konstaterar motsatsen. Därav bör en upphandlande myndighet inte heller 
genomföra en väsentlig förändring, utan ny annonsering, även om 
upphandlingen bara är i anbudsfasen. Slutligen kan en ändring också ske genom 
myndighetens handlande, det vill säga, att en upphandlande myndighet inte 
uttryckligen ändrar villkoret i avtalet utan istället inte avropar i enlighet med 
angiven takvolym. Därför kommer kommande avsnitt i denna framställning 
redogöra för vilka konsekvenser som aktualiseras när en upphandlande 
myndighet över- eller underskrider takvolymen.  

5.2 Överskridande av angiven takvolym 

5.2.1 Upphandlingsrättsliga konsekvenser 
EU-domstolen har i Coopservicedomen i punkt 61 angett att högsta kvantitet för 
ramavtalet ska anges och när denna kvantitet har nåtts har avtalet inte längre 
någon verkan. Formuleringen att avtalet inte längre har någon verkan har fått 
stor uppmärksamhet och många frågar sig vad innebörden av detta uttalande från 
EU-domstolen egentligen är. 

 
158 Kammarrätten i Stockholms dom av den 26 oktober 2015 (mål nr 6695–15).  
159 Dom av den 19 juni 2008, Pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351. 
160 Asplund m.fl., s. 357. 
161 Asplund m.fl., s. 383; Se även NJA 2000 s. 212; NJA 2007 s. 341. 
162 Asplund m.fl., s. 385. 
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Innan Coopservicedomen meddelades fanns en uppfattning hos många om 
att det finns en bortre gräns för hur mycket som kan avropas från ett ramavtal, 
men det var inte riktigt tydligt när denna gräns nåddes.163 Arrowsmith menar att 
det verkar osannolikt att avrop automatiskt kommer att betraktas som olagliga 
bara för att det angivna beloppet överskrids, eftersom det endast är en 
uppskattning.164 Arrowsmith angav dock detta innan Coopservicedomen. EU-
domstolens formulering att avtalet inte längre har någon verkan när gränsen 
uppnås framstår som att en kvantitet anges ska mer precist än som en 
uppskattning.  

Det kan också ifrågasättas vilken prejudiciell verkan som uttalande att avtalet 
inte längre har någon verkan när takvolym överskrids bör få, det vill säga, om 
uttalande utgör ett så kallat obiter dictum. Detta beror bland annat på att 
uttalandet inte motiverades och inte finns med i generaladvokatens avgörande. 
Dock utgör uttalandet en väsentlig del för att besvara tolkningsfrågorna och har 
ett naturligt sammanhang med övriga punkter. Det finns därför en risk med att 
inte ge uttalandet någon juridisk tyngd.165 

Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Konkurrensverket i 
Danmark har i huvudsak tolkat uttalandet att avtalet inte längre har någon verkan 
på samma sätt. Formuleringen att ramavtalet inte längre har någon verkan kan 
uppfattas som att ramavtalet upphör civilrättsligt. Den generella tolkningen är 
dock att ramavtalet inte längre har någon verkan i upphandlingsrättslig mening. 
Det finns inte längre någon upphandlingsrättslig koppling till ramavtalet och 
därmed inte till upphandlingen. Därav utgör avrop som överskrider takvolymen 
en otillåten direktupphandling. Detta förutsätter givetvis att det inte föreligger ett 
undantag och direktupphandling därför är tillåten.166  

Frågan om vad som händer när en takvolym överskridits har inte aktualiserats 
i den kammarättspraxis som behandlar Coopservicedomen. Dock kan viss 
ledning om kammarrätternas uppfattning i denna fråga fås genom att studera 
resonemangen kring skaderekvisitet. I ett avgörande har en leverantör ansetts 
lidit skada för att takvolym inte angetts vilket innebär att ramavtalet ingåtts utan 
en maxgräns.167 Detta talar för att kammarrätten anser att takvolym utgör en 
maxgräns. Dock finns det också ett kammarrättsavgörande i vilket denna 
motivering inte ansågs styrka att skaderekvisitet är uppfyllt.168 

Enligt förarbetena är ett exempel på en otillåten direktupphandling när en 
upphandlande myndighet förlänger, utvidgar eller ändrar ett avtal med befintlig 

 
163 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 10. 
164 Arrowsmith, s. 1120. 
165 Danska konkurrensverkets tolkning, s. 4. 
166 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s. 12; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 24–25. 
167 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 23 april 2020 (mål nr 2770–19); Jmf. Kammarrätten i 
Stockholms dom den 5 oktober 2020 (mål nr 3582–20) Skiljaktig mening Mikael Åberg.  
168 Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 28 oktober 2020 (mål nr 1142–20). 
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leverantör, trots att en sådan option inte finns i det ursprungliga avtalet. Det 
innebär i realiteten en sådan ändring som innebär att ett nytt avtal har slutits, 
vilket skulle ha föregåtts av en annonsering.169 Att överskrida en takvolym innebär 
att utvidga ett avtal med befintlig leverantör och därmed utgör det en otillåten 
direktupphandling på samma sätt som om en myndighet exempelvis avropar 
efter att ramavtalets löptid har gått ut.  

Denna tolkning är förenlig med EU:s kompetens. Enligt artikel 3 och 4 i EUF-
fördraget har EU kompetens att lagstifta om konkurrensen inom EU och för att 
säkerhetsställa den fria rörligheten. Någon motsvarande kompetens finns inte för 
att reglera civilrättsliga förhållanden. Tolkningen är också förenlig med syftet 
med 2014 års direktiv som enligt artikel 1 är att säkerhetsställa att anskaffningar 
konkurrensutsätts och inte att reglera civilrättsliga förhållanden. 

När en upphandlande myndighet överskrider angiven takvolym utgör alltså 
den överskridande delen en direktupphandling. Detta beror på att den 
överskridande delen inte kan härledas till ramavtalet och därför inte har 
annonserats och upphandlats korrekt.170 Vid en direktupphandling kan en 
leverantör föra en ogiltighetstalan. En sådan ogiltighetstalan förs alltså mot de 
avtal som utgör överskridandet av takvolymen och inte mot ramavtalet i sig. 
Detta är en betydande skillnad mot om ramavtalet i sig ogiltigförklaras på grund 
av väsentliga ändringar. Eftersom en ogiltighetstalan har retroaktiv verkan kan 
en ogiltighetstalan av ramavtal få konsekvenser för alla prestationer som utförts 
genom avrop från ramavtalet.171 Att den delen som överskrider takvolymen utgör 
en otillåten direktupphandling och ogiltigförklaras innebär dock bara att de 
prestationer som överskrider takvolymen ska återgå.  

Hunt anser att denna skillnad beror på möjligheten att särskilja den delen som 
utgör en otillåten direktupphandling. Ett utvidgande går att särskilja från det 
ursprungliga avtalet och därav ska endast denna del utgöra otillåten 
direktupphandling och kunna vara föremål för en ogiltighetstalan. En ändring av 
förutsättningar i det ursprungliga avtalet går däremot inte att särskilja och därav 
utgör det ett nytt avtal och, eftersom det inte genomförts en ny upphandling, en 
otillåten direktupphandling. Parterna har då visat på en vilja att inte genomföra 
avtalet enligt de ursprungliga förutsättningarna - att ogiltigförklara ändringarna 
för att återställa avtalet framstår därmed inte som ändamålsenligt.172 

Om myndigheten genomför en ändring som inte är tillåten kan 
förvaltningsrätten, på ansökan av Konkurrensverket, besluta om en 
upphandlingsskadeavgift enligt 21 kap. 1 § LOU. Upphandlingsskadeavgift är en 
offentligrättslig sanktionsavgift för vissa överträdelser av LOU.173 Dessutom kan 

 
169 Prop. 2009/10:180 s. 188. 
170 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 12. 
171 Jmf. prop. 2009/10:180 s. 136. 
172 Hunt, Alex, Ogiltighet i upphandlingsrätten – innebörd och följder vid otillåten ändring, UrT, 
2018:2, s. 91–105, på s. 97–98. 
173 Asplund m.fl., s. 357. 
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myndigheten bli skadeståndsskyldig enligt 20 kap. 20 § LOU mot de leverantörer 
som inte lämnat anbud på grund av den otillåtna direktupphandlingen under vissa 
förutsättningar.174 Den upphandlande myndigheten kan även bli 
skadeståndsskyldig mot den leverantören som är avtalspart om avtalet 
ogiltigförklaras.175 

Som redogjorts för tidigare i denna framställning får dock den upphandlande 
myndigheten i vissa fall göra ändringar i upphandlande avtal. En upphandlande 
myndighet bör därför kunna utvidga ramavtalet till att omfatta ett överskridande 
av takvolymen i det fall det utgör en tillåten ändring.  

Upphandlingsmyndigheten, Konkurrensverket och Konkurrensverket i 
Danmark är av uppfattningen att en takvolym får överskridas om ändringen 
utgör en tillåten ändring.176 De flesta tillåtna ändringar knyter an till situationer 
där en upphandlande myndighet inte kunnat förutse ett tillkommande behov på 
grund av bland annat kompletterande beställningar, oförutsägbara 
omständigheter och vid byte av leverantör vilka avser vissa angivna situationer 
enligt 17 kap. 8, 11–13 §§ LOU. Förutom dessa oförutsägbara grunder finns 
också grunder för tillåtna ändringar som grundar sig på att ändringens värde är 
så marginell att det inte påverkar konkurrensen. Dessa ändringar är ändringar av 
mindre värde enligt 17 kap. 9 § LOU och ändringar som inte är väsentliga enligt 
17 kap. 14 § LOU. 177 

I det fall en upphandlande myndighet behöver överskrida ramavtalets 
takvolym, utan att de särskilda omständigheterna som de ”oförutsägbara” 
undantagen kräver föreligger, kan en upphandlande myndighet därför ändra 
ramavtalet om ändringar är av mindre värde. Detta värde ska vara under 
tröskelvärdena och får totalt utgöra en 10 procentig ökning av ramavtalets värde. 
Utöver denna grund finns också grunden att en ändring som inte är väsentlig får 
genomföras. Dock finns det omständigheter som alltid anses utgöra väsentliga 
förändringar. En sådan omständighet är om ändringen innebär att den 
ekonomiska jämnvikten ändras till förmån för leverantören. Denna begränsning 
innebär att den enda ändring som är tillåten som medför att den ekonomiska 
jämvikten ändras till förmån för leverantören är om rekvisiten för någon av de 
övriga grunderna för tillåtna ändringar är uppfyllda.178 Om vi bortser från de 
ändringar som grundar sig på en viss oförutsägbarhet kvarstår bara undantaget 
för mindre ändringar. Sammanfattningsvis är myndighetens möjlighet att 
överskrida takvolymen som angetts i ramavtalet begränsad till att 

 
174 Asplund m.fl., s. 383; Se även NJA 2000 s. 212; NJA 2007 s. 341. 
175 Prop. 2009/10:180; Asplund m.fl., s. 385. 
176 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9; Danska konkurrensverkets 
tolkning, s. 12; Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 24. 
177 Upphandlingsmyndigheten, Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheter i den nya 
upphandlingslagstiftningen, rapport 2017:4, s. 21 och 38. 
178 Upphandlingsmyndigheten, Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheter i den nya 
upphandlingslagstiftningen, rapport 2017:4, s. 38. 
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förutsättningarna för ett särskilt undantag är uppfyllda eller att ändringens värde 
är lägre än 10 procent av ramavtalets värde.  

Slutligen kan också myndigheten genomföra tillåtna ändringar i ramavtal om 
en ändrings- eller optionsklausul i ramavtalet medger detta. Värdet av sådana 
klausuler ska dock ingå i uppskattningen av värdet av upphandling enligt 5 kap. 
3 § LOU. Värdet av ändrings- eller optionsklausuler ingår därför även i 
takvolymen som är kopplad till ramavtalets upphandlingsrättsliga giltighet.179 
Därav kan inte en upphandlande myndighet genom en optionsklausul överskrida 
takvolymen.  

Ett överskridande av en takvolym utgör alltså en otillåten direktupphandling 
vilket innebär att avtalet kan ogiltigförklaras om en leverantör som anser sig lidit 
skada eller kan komma att lida skada väcker talan. Detta förutsätter dock att 
ändringen inte är tillåten enligt 17 kap. LOU. I den danska begäran om 
förhandsavgörande från EU-domstolen som återkommande nämns i denna 
framställning ställs en fråga om ramavtalet inte längre har någon verkan när 
uppskattat kvantitet överskrids. Förhoppningsvis kommer EU-domstolen med 
anledning av denna klargöra hur denna formulering ska tolkas.180 

5.2.2 Civilrättsliga konsekvenser 
Att avtalet inte längre har någon verkan när takvolym överskrids ska alltså förstås 
som att ramavtalet inte längre har någon verkan i upphandlingsrättslig mening. 
Konkurrensverket anser att ett överskridande av takvolym inte har någon 
avtalsrättslig verkan.181 Upphandlingsmyndigheten menar dock att civilrättslig 
bundenhet för leverantörer upphör när takvolymen överskrids, det vill säga, att 
leverantörerna inte längre har någon skyldighet att leverera i enlighet med 
ramavtalet.182 Innan detta uttalande från Upphandlingsmyndigheten analyseras 
närmare bör frågan om leverantörerna har en skyldighet att leverera enligt 
ramavtal överhuvudtaget utredas.  

I EU-kommissionens tolkningsmeddelande om ramavtal anges att parterna i 
ett ramavtal med alla villkor fastställda är bunden till dessa villkor och i ett 
ramavtal utan alla villkor fastställda bunden till de villkor som är fastställda. Om 
ett villkor är fastställt eller inte bedöms enligt nationell rätt. Vidare anger EU-
kommission att frågan om en leverantör är skyldig att leverera eller inte ska 
bedömas enligt nationell rätt.183  

 
179 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 24. 
180 Begäran om förhandsavgörande framställd av Klagenævnet for Udbud (Danmark) den 17 
januari 2020 – Simonsen & Weel A/S mot Region Nordjylland og Region Syddanmark (mål C-
23/20), se fråga 2. 
181 Konkurrensverket, Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen – EU-domstolens 
avgörande i mål C-216/17 Coopservice, ställningstagande 2019:1, s. 9. 
182 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 25. 
183 European Comission, Explanatory Note - Framework agreements, Classic Directive Document, 
Ref. Ares (2016)810203 – 16/02/2016, s. 3-4. 
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I förarbetena till LOU anges att varken direktiven eller LOU tar ställning till 
parternas ömsesidiga förpliktelser vilket innebär att detta får regleras i det 
specifika ramavtalet och med tillämpning av allmän avtalsrätt.184 Denna tolkning 
är också förenlig med syftet med 2014 års direktiv som enligt artikel 1 är att 
säkerhetsställa att anskaffningar konkurrensutsätts, inte att reglera civilrättsliga 
förhållanden.185 Även i doktrin har utryckts att frågan om skyldigheten att 
leverera enligt ett ramavtal är en avtalsrättslig fråga.186 En upphandlande 
myndighet kan reglera skyldigheten att leverera genom att till exempel införa ett 
villkor som innebär en rätt till hävning av ramavtalet om leverantören inte 
levererat. I ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning kan en myndighet 
också använda sig att ett system där en leverantör bara får tacka nej ett visst antal 
gånger och sedan inte får delta i förnyad konkurrensutsättning på ett år.  

Trots att inte ramavtalet i sig innebär en skyldighet att leverera kan en tolkning 
av avtalsvillkoren innebära att en upphandlande myndighet kan kräva 
civilrättsliga sanktioner mot en leverantör. Hur ska då 
upphandlingsmyndighetens tolkning att den civilrättsliga bundenheten upphör 
tolkas? Upphandlingsmyndighetens tolkning kan förstås så att om ett avtal enligt 
avtalsvillkoren föreskriver en skyldighet för en leverantör att leverera, så skulle 
en sådan skyldighet inte kunna föreligga över takvolymen för avtalet. Därav har 
takvolymen betydelse för tolkning av leverantörens skyldighet att leverera. Det 
bör även noteras att det inte finns något krav att ett ramavtal ska innehålla ett 
villkor som anger vad som inträffar civilrättsligt när takvolymen överskrids.187 

5.3 Underskridande av angiven takvolym  

5.3.1 Upphandlingsrättsliga konsekvenser  
Det finns alltså sätt att angripa ett ramavtal där takvolym inte angetts vid 
upphandlingen samt sätt att angripa ett ramavtal som överskrider takvolymen. 
Eftersom det kan få konsekvenser att överskrida takvolymen kan det tänkas att 
upphandlande myndigheter skulle ange en volym som är betydligt högre än 
myndighetens faktiska behov. Ett sådant förfarande bör dock få konsekvenser 
både upphandlings- och civilrättsligt.  

Om en upphandlande myndighet angett en takvolym och sedan avropar en 
volym som betydligt underskrider denna bör detta vara i strid med principerna 
om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering. Till exempel kan en 
överdriven takvolym leda till att en leverantör inte väljer att lämna anbud på 

 
184 Prop. 2015/16:195 s. 513. 
185 Se även prop. 2015/16:195 s. 303. 
186 Rosén Andersson, Helena, Mühlenbock, Eva-Maj, Willquist, Henrik, Piper, Catharina, Lagen 
om offentlig upphandling – en kommentar, 2 u., Nordstedts Juridik AB, Stockholm, 2015, s. 308. 
187 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 15 juni 2020 (mål nr 604–20). 
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grund av att denna inte har tillräckliga resurser, men skulle ha gjort det om 
takvolymen stämde överens med de faktiska kommande avropen. Kammarrätten 
i Jönköping har bedömt att en takvolym som med oproportionerlig marginal 
överstiger det egentliga behovet är i strid med öppenhetsprincipen.188 Det skulle 
även strida mot principen om icke-diskriminering då det också skulle kunna vara 
så att nationella leverantörer har en uppfattning av det faktiska behovet men 
leverantör från andra medlemsstater litar på den angivna volymen, vilket kan 
jämföras med EU-domstolens resonemang i punkt 67 i Coopservicedomen.  

En leverantör som anser sig lidit skada på grund av en överdriven takvolym 
har möjligheten att överpröva upphandlingen enligt 20 kap. 4 § LOU innan 
avtalsspärren löpt ut på grund av att den överdriva takvolym strider mot 
öppenhetsprincipen. En leverantör skulle exempelvis kunna hävda skada 
eftersom denne hade lämnat anbud om denne visste att ramavtalets omfattning 
var lägre än angivet på grund av att leverantören hade resurser i den omfattning 
men inte för det behov som den upphandlande myndigheten angett. Denna 
möjlighet blir dock i praktiken begränsad då det är först när myndigheten avropat 
från ramavtalet som en leverantör faktiskt inser att den faktiska volymen är 
betydligt lägre än vad som angetts.  

Den grunden för ogiltighet som kan aktualiseras är att den upphandlande 
myndigheten inte anses ha fullgjort sin annonseringsskyldighet enligt 20 kap. 13 
§ LOU. Visserligen är myndigheten inom den volym som har angetts men det 
som kan diskuteras är om underskridandet av volymen kan anses utgöra en 
väsentlig förändring som innebär att det rör sig om ett nytt avtal och en ny 
upphandling (för vidare resonemang om när en väsentlig ändring utgör ett nytt 
avtal, se avsnitt 5.1.3). 

Eftersom det då rör sig om en ny upphandling har den inte annonserats och 
därmed kan en leverantör föra en ogiltighetstalan mot ramavtalet. Dock finns det 
även problem med detta förfarande i praktiken. Fristen för en ogiltighetstalan i 
Sverige är sex månader från att avtal ingåtts enligt 20 kap. 17 § LOU. Det bör 
inte kunna konstateras att en myndighet underskridit takvolymen förrän 
ramavtalets löptid har gått ut. Det innebär att i de flesta fall så finns inte längre 
möjligheten att föra en ogiltighetstalan när leverantören kan konstatera att 
takvolymen underskridits. I de fall det fortfarande finns möjlighet att föra en 
ogiltighetstalan är problemet istället att prestationerna många gånger inte kan 
återgå och leverantören som klagat därför inte kan få möjlighet att konkurrera i 
en ny upphandling. Under vissa omständigheter kan dock myndigheten bli 
skadeståndsskyldig enligt 20 kap. 20 § LOU mot de leverantörer som inte lämnat 
anbud på grund av den otillåtna direktupphandlingen.189 

Möjligheterna för leverantörer att angripa en upphandling eller ett ramavtal 
när en upphandlande myndighet betydligt underskrider den angivna takvolymen 
är alltså i praktiken begränsade. Att ett sådant förfarande strider mot de 

 
188 Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 mars 2020 (mål nr 3390–19). 
189 Asplund m.fl., s. 383; Se även NJA 2000 s. 212; NJA 2007 s. 341. 
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grundläggande rättsprinciperna bör dock sätta viss press på upphandlande 
myndigheter att inte ange en överdimensionerad takvolym och sedan avropa 
betydligt mindre än denna.  

5.3.2 Civilrättsliga konsekvenser 
Förutom att konkurrensmöjligheterna begränsas för mindre leverantörer, som 
avstår från att lämna anbud, kan en överdriven takvolym givetvis även vara till 
skada för den leverantör som vunnit upphandlingen. Den leverantören har 
förmodligen räknat med vissa intäkter från ramavtalet utifrån den angivna 
takvolymen. Dessutom kan denna leverantör ha behövt avsätta resurser för 
uppdragen enligt ramavtalet och avstått från att lämna anbud i andra 
upphandlingar. Frågan är då om en upphandlande myndighet får agera på detta 
sätt eller om myndigheten har en skyldighet att avropa från ramavtalet i enlighet 
med takvolymen.  

Myndigheternas bundenhet till ramavtal och skyldigheten att avropa är en 
omdiskuterad fråga. I EU-kommissionens tolkningsmeddelande om ramavtal 
anges att parterna i ett ramavtal med alla villkor fastställda är bundna till dessa 
villkor och i ett ramavtal utan alla villkor fastställda bunden till de villkor som är 
fastställda. Om ett villkor är fastställt eller inte bedöms enligt nationell rätt. 
Vidare anger EU-kommissionen att frågan om myndigheten har en skyldighet att 
avropa från ett ramavtal med alla villkor fastställda ska avgöras enligt nationell 
rätt.190 Enligt skäl 61 till 2014 års direktiv bör inte upphandlande myndigheter 
vara skyldiga att avropa från ramavtalet. I denna fråga finns ingen entydig  
svensk praxis. 

I en dom från Svea hovrätt har en klagande bedömts ha rätt till skadestånd då 
anskaffningar som enligt rangordningen i ramavtalet skulle tillfalla den klagande 
leverantören har tillfallit andra.191 Hovrättens tolkning var alltså att det var ett 
civilrättsligt brott att tillgodose behovet utanför ramavtalet.  

Hovrätten för nedre Norrland har i en dom angett att en ensam leverantör i 
ett ramavtal med alla villkor fastställda ska ha ensamrätt rätt att utföra de tjänster 
som ramavtalet avsåg förutsatt att beställaren hade ett behov av tjänsterna.192 
Uppfattningen att ett ramavtal med en leverantör innebär en ensamrätt för 
leverantören har också uttryckts i doktrin.193  

Svea hovrätt har dock meddelat en dom som går emot denna uppfattning. 
Svea hovrätt kommenterade i domen att tidigare praxis och doktrin uttrycker att 
det finns en exklusivitet för en ensam leverantör i ett ramavtal att leverera till den 

 
190 European Comission, Explanatory Note - Framework agreements, Classic Directive Document, 
Ref. Ares (2016)810203 – 16/02/2016, s. 3-4. 
191 Svea hovrätts dom av den 24 april 2012 (mål nr T 3850–11). 
192 Hovrätten för nedre Norrlands dom av den av 9 november 2016 (mål nr T 678–14). 
193 Jan-Erik Falk, Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 3 u., Jure Förlag AB, Stockholm, 
2014, s. 222. 
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upphandlande myndigheten enligt ramavtalet. Svea hovrätt menade dock att det 
förhållandet att ett avtal ingåtts enligt LOU inte har någon självständig betydelse 
vid tolkningen av ramavtalets exklusivitet. Bedömning skulle enligt Svea hovrätt 
istället grundas på allmän avtalstolkning. Däremot kunde omständigheter vid 
ingåendet av ramavtalet, det vill säga upphandlingsförfarandet, påverka 
tolkningen av avtalet. Svea hovrätt bedömde om leverantören hade en exklusiv 
rätt att leverera enligt ramavtalet utifrån partsavsikten, ordalydelsen och övriga 
omständigheter. Avseende partsavsikten menade hovrätten att de begränsade 
förhandlingsmöjligheterna i offentlig upphandling gör att partsavsikten är svår 
att fastställa.194  

Svea hovrätts dom innebär alltså att en ensam leverantör inte har någon 
exklusiv rätt till myndighetens anskaffningar inom ramavtalets omfattning. Detta 
innebär att myndigheten upphandlingsrättsligt är fri att vända sig till en annan 
leverantör. Det finns alltså ingen skyldighet att avropa från ramavtalet. Om det 
inte finns en skyldighet att avropa vid behov för ramavtal med en leverantör och 
alla villkor fastställda bör det rimligtvis inte heller finnas en skyldighet för en 
upphandlande myndighet att avropa trots att behov inte föreligger eller vid 
ramavtal med flera leverantörer. Sammanfattningsvis innebär alltså Svea hovrätts 
dom att det inte finns någon skyldighet att avropa från någon typ av ramavtal, 
om inte en sådan skyldighet finns på avtalsrättslig grund.  

Svea hovrätts bedömning att ett ramavtal med en leverantör inte i sig innebär 
en exklusivitet bör vara förenligt med lagstiftarens avsikt. Enligt förarbetena till 
LOU anges att varken direktivet eller LOU tar ställning till parternas ömsesidiga 
förpliktelser vilket innebär att detta får regleras i det specifika ramavtalet och med 
tillämpning av allmän avtalsrätt.195 Detta förarbetsuttalande hänvisade Svea 
hovrätt till i domskälen. 

 Vidare angavs i förarbetena att ömsesidiga förpliktelser enligt ramavtalet kan 
regleras i det enskilda ramavtalet genom till exempel ett villkor om en skyldighet 
att använda ramavtalet vid framtida behov eller om en garanterad avropsmängd. 
Dessa villkor skulle då innebära förpliktelser på avtalsrättslig grund och eventuellt 
innebära en skyldighet för myndigheten att avropa.196 Normalt innebär ramavtalet 
alltså inte någon garanterad avropsmängd för de leverantörer som är parter i 
ramavtalet.197 I förarbetena till den tidigare versionen av LOU angavs att ramavtal 
med en leverantör och alla villkor fastställda är ömsesidigt förpliktande för 
parterna.198 Detta uttalande är förenligt med att skyldigheten att avropa ska 
bedömas enligt avtalsrättsliga bestämmelser då lagstiftaren rimligtvis menar att 
villkor som är angivna i ramavtalet är ömsesidigt förpliktande. Om ett villkor 
exempelvis innebär en skyldighet att avropa är detta villkor förpliktande.  

 
194 Svea hovrätts dom av en 22 juni 2020 (mål nr T 8524–19). 
195 Prop. 2015/16:195 s. 513. 
196 Prop. 2015/16:195 s. 514–515. 
197 Prop. 2015/16:195 s. 516. 
198 Prop. 2006/07:128 s. 160.  
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Denna tolkning är också förenlig med syftet med 2014 års direktiv som enligt 
artikel 1 är att säkerhetsställa att anskaffningen konkurrensutsätts, inte att reglera 
civilrättsliga förhållanden.199 Tolkningen är även förenlig med uppfattningen att 
ett ramavtal är ett avtal som inte garanterar någon volym.200 

Sammanfattningsvis kan konstateras att hovrätternas praxis angående 
skyldigheten att avropa inte är entydig. Tolkningen att skyldigheten att avropa 
ska bedömas utifrån avtalsrättsliga grunder och att det förhållandet att ett avtal 
ingåtts enligt LOU inte har någon självständig betydelse är dock förenligt med 
förarbetsuttalanden och syftet med upphandlingsrätten. En upphandlande 
myndighets skyldighet att avropa ska därför bedömas utifrån en tolkning av 
villkoren i ramavtalet.  

Frågan är då om denna bedömning påverkas av skyldigheten att ange 
takvolym. Olovsson lyfter att det kan ifrågasättas hur kravet på att ange 
volymuppgifter enligt Coopservicedomen förhåller sig till att det är upp till 
parterna att, som en avtalsfråga, reglera eventuella volymåtaganden eller 
garantier. Olovsson noterar dock endast denna fråga men går inte in på hur 
dessa två konstateranden går ihop.201 

Det kan först och främst konstateras att klargörandet i Coopservicedomen 
om att en takvolym ska anges gör att de upphandlande myndigheterna tvingas till 
att, med en relativ precision, uppskatta omfattningen av ramavtalet. Det kan 
noteras att ovissheten om myndigheten är skyldig att avropa eller inte kan ha 
inneburit att myndigheter avstått från att ange volym för att undvika att åta sig 
att avropa och därmed en eventuell skadeståndsskyldighet.202 Skyldigheten att 
ange takvolym bör dock inte i sig påverka myndighetens civilrättsliga åtaganden. 
Däremot skulle takvolym kunna utgöra en indikation om vad en leverantör kan 
förvänta sig. Detta innebär att en takvolym, i kombination med andra villkor om 
myndighetens åtagande, kan ha betydelse för skyldigheten att avropa. Att en 
takvolym ska anges har dock, som sagt, i sig ingen betydelse för myndighetens 
civilrättsliga åtagande. I Svea hovrätts dom angående ramavtalets exklusivitet 
kommenterade även hovrätten skyldighet att ange takvolym enligt 
Coopservicedomen hade beaktats men att detta endast har upphandlingsrättslig 
betydelse.203 

Trots att en myndighet inte har någon skyldighet att avropa och att takvolym 
inte påverkar denna bedömning kan det anses affärsmässigt motiverat av en 
upphandlande myndighet att åta sig att avropa en viss volym. En myndighet 
skulle kunna ange en takvolym samt en lägsta volym. Det skulle öka 

 
199 Se även prop. 2015/16:195 s. 303. 
200 Kammarrätten i Göteborgs dom av den 4 april 2017 (mål nr 5389-5390-16). 
201 Olovsson, s. 213–222 på s. 222. 
202 Pedersen, Kristian, Olsson, Erik, Sahibli, Tahmina, Tomas da Costa, Emily & Lindsberg, Olle, 
Ramavtal i offentlig upphandling, Advokatfirman Kahn Pedersens skriftserie, 2017:1, 
http://kahnpedersen.se/wp-content/uploads/2017/06/KP_Ramavtalsrapport_2017_web.pdf / 
(hämtad 2020-11-20), s. 25.  
203 Svea hovrätts dom av den 24 april 2012 (mål nr T 3850–11). 
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förutsebarheten och göra att potentiella anbudsgivare får en bättre uppfattning 
om ramavtalets omfattning och därmed också skulle kunna lämna mer 
konkurrenskraftiga anbud.204 
 
 
 
 
 

 
204 Upphandlingsmyndigheten, Takvolym i ramavtal, vägledning nr 2019:3, s. 23.  
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6 Avslutande slutsats 

 
Av denna framställning framgår tydligt att EU-domstolens uttalande i 
Coopservicedomen, att avtalet inte längre har någon verkan när en viss angiven 
kvantitet överskrids, väckt fler frågor än svar. Myndigheternas intresse av ett 
flexibelt ramavtal som kan anpassas efter dess behov ställs emot intresset av att 
bibehålla konkurrensen genom att begränsa ramavtalets flexibilitet. Eftersom 
ramavtalet utgör ett slutet system där inga nya leverantörer kan inträda är det 
viktigt att ramavtalets omfattning begränsas för att säkerhetsställa 
konkurrensmöjligheterna till de tjänster, varor eller byggentreprenader som 
ramavtalet omfattar. En takvolym sätter en gräns för hur mycket som kan 
avropas från ett ramavtal och ger alla leverantörer en uppfattning av ramavtalets 
omfattning vilket gör att leverantörerna kan lämna sina mest konkurrenskraftiga 
anbud.  

Det går inte att utläsa ur Coopservicedomen när, det vill säga, för vilka 
ramavtal skyldigheten att ange takvolym föreligger.  Eftersom EU-domstolen 
tolkade 2004 års direktiv i Coopservicedomen är en första fråga om skyldigheten 
att ange takvolym överhuvudtaget gäller för ramavtal enligt 2014 års direktiv. 
Samma tolkning bör dock gälla för de båda direktiven eftersom de aktuella 
bestämmelserna huvudsakligen inte har ändrats. Det bör också finns undantag 
från skyldigheten att ange takvolym i vissa fall. Det kan exempelvis vara om en 
rimlig uppskattning är omöjlig att göra på grund av att behovet av varor inte kan 
styras av myndigheten utan beror på exempelvis ett vårdbehov inom sjukvården. 
Det förutsätter också att leverantörerna är någorlunda insatta i den aktuella 
branschen och kan förutse behovet och därmed ramavtalets omfattning.  

Vidare är en viktig fråga om skyldigheten att ange takvolym gäller för ramavtal 
med flera leverantörer. Det kan ifrågasättas om en takvolym är nödvändig 
eftersom leverantörerna i ett ramavtal med flera leverantörer inte bör ha samma 
behov av förutsebarhet. Vidare har övriga leverantörer i ramavtalet insyn till 
skillnad från ett ramavtal med bara en leverantör. EU-domstolen tolkade dock 
bestämmelser som gäller för ramavtal generellt, oavsett antal leverantörer. 
Utgångspunkten bör därför vara att ramavtal med flera leverantörer omfattas av 
skyldigheten att ange takvolym. 

Efter att ha fastställt om ett ramavtal överhuvudtaget ska innehålla en 
takvolym är det relevant att utreda hur takvolym ska anges. Även detta är en 
omdiskuterad fråga som EU-domstolen i Coopservicedomen inte ger några klara 
svar på. En takvolym ska anges i form av en kvantitet. Dock kan takvolym också 
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anges som ett värde i det fall det är tillräckligt transparent i det enskilda fallet. 
Det bör vidare vara tillräckligt att takvolym är angiven i något av 
upphandlingsdokumenteten. Även om EU-domstolen hänvisade till vissa 
bestämmelser om annonsering av ramavtal i Coopservicedomen till stöd för sin 
tolkning bör inte detta innebära ett krav på att takvolym ska anges i annonsen.  
Det kan inte krävas att en upphandlande myndighet ska ange en exakt volym som 
kan avropas från ramavtalet. Det bör därför vara tillräckligt att takvolym utgör 
en rimlig uppskattning av vad som kan komma att avropas från ramavtalet och 
att detta utgör en maxgräns. Det är dock inte förenligt med öppenhetsprincipen 
att ange en takvolym som med oproportionerlig marginal understiger faktiska 
behovet för att som upphandlande myndighet säkerhetsställa att inte överskrida 
denna. Eftersom takvolym utgör en maxgräns för vad som kan avropas från 
ramavtalet kan inte en upphandlande myndighet förbehålla sig rätten att 
överskrida takvolymen. Om ramavtalet ingåtts med flera avropade myndigheter 
kan en total takvolym anges för samtliga myndigheter gemensamt. Det bör också 
vara förenligt med öppenhetsprincipen att, om det är tydligt i det enskilda fallet, 
ange en takvolym för varje avropande myndighet. Slutligen krävs inte att 
myndigheten uttryckligen anger att en uppskattad kvantitet utgör en takvolym i 
ramavtalet. Om den upphandlande myndigheten har angett en uppskattad 
kvantitet utgör den ramavtalets takvolym.  

För att förstå innebörden av skyldigheten att ange takvolym är det viktigt för 
en upphandlande myndighet att få insikt om vilka konsekvenser en utebliven eller 
inaktuell takvolym kan få. Det är också viktigt för en leverantör att få insikt om 
när det kan bli aktuellt att angripa upphandlingen genom att exempelvis ansöka 
om överprövning.  

En utebliven eller otillräcklig takvolym strider mot öppenhetsprincipen och 
likabehandlingsprincipen vilket följer av Coopservicedomen. För att en 
upphandling ska rättas eller göras om krävs, förutom att principerna åsidosatts, 
att en leverantör lidit skada. Den första skadan som kan aktualiseras är att den 
bristande förutsebarheten har begränsat leverantörens möjlighet att lämna ett 
konkurrenskraftigt anbud. Denna skada har ansetts uppfylla skaderekvisitet i 
kammarrättspraxis. I vissa fall har dock inte leverantören ansetts konkretiserat 
sin skada tillräckligt och ansetts haft möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt 
anbud utifrån de uppgifter som framgått i upphandlingen. Leverantören kan 
också hävda att denne lidit skada eftersom en utebliven takvolym gör att 
ramavtalet kan användas i obegränsad omfattning vilket förhindrar framtida 
konkurrensmöjligheter. Denna skada har ansetts uppfylla skaderekvisitet i praxis 
men den är omdiskuterad. En ståndpunkt, som grundas på ett avgörande från 
HFD, är att en leverantör måste haft intresse av att vinna avtalet i aktuell 
upphandling och inte framtida hypotetiska avtal. Sammanfattningsvis bör dock 
en upphandling kunna göras om eller rättas när takvolym saknas förutsatt att 
leverantören kan motivera att denne lidit skada.  

Om ett ramavtal redan har ingåtts kan inte leverantören överpröva 
upphandling på grund av att takvolym inte har angetts. Frågan är då om 
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leverantören kan väcka en ogiltighetstalan på grund av att ramavtalet inte har 
annonserats. Detta är dock tveksamt. För det första bör det inte krävas att 
takvolym ska anges redan i annonsen. För det andra bör ogiltighetstalan på grund 
av utebliven annonsering avse det situationer när en upphandling överhuvudtaget 
inte har annonserats, inte den situationen att vissa uppgifter saknas i annonsen. 
Om en upphandlande myndighet däremot inser att denne har brustit i 
skyldigheten att ange takvolym och vill förtydliga eller lägga till en takvolym bör 
det ses som en ändring av avtalet. Förutsatt att det inte är tillåtet att göra en 
ändring utgör då avtalet ett nytt avtal och därmed bör en ny upphandling 
genomföras. Eftersom detta inte har gjorts kan ramavtalet ogiltigförklaras på den 
grunden att annonsering uteblivit.  

Upphandlande myndigheter bör alltså vara noga med att ange takvolym när 
de upphandlar ett ramavtal. En annan viktig fråga för en upphandlande 
myndighet är vad som händer om takvolymen över- eller underskrids. Om en 
takvolym överskrids kan inte avropet hänföras till ramavtalet. Detta innebär att 
avropet utgör en otillåten direktupphandling, förutsatt att direktupphandling inte 
är tillåtet. Direktupphandlingen har då inte annonserats och en leverantör kan 
därför föra en ogiltighetstalan mot den överskridande delen. Leverantörens 
eventuella civilrättsliga skyldighet att leverera är inte en upphandlingsrättslig 
frågan utan bedöms utifrån allmän avtalsrätt. Skyldigheten att ange takvolym bör 
endast kunna påverka detta på det sätt att om avtalet innebär en skyldighet att 
leverera på avtalsrättslig grund så bör inte denna skyldighet föreligga över 
takvolymen för ramavtalet.  

Det är inte förenligt med öppenhetsprincipen att ange en takvolym som med 
oproportionerlig marginal överstiger den upphandlande myndighetens faktiska 
behov för att som upphandlande myndighet säkerhetsställa att den inte 
överskrids. Frågan är då om ett sådant underskridande kan få några konsekvenser 
för myndigheten. Det kan inte konstateras att en takvolym har underskridits med 
oproportionerlig marginal förrän i alla fall den huvudsakliga delen av löptiden för 
ramavtalet har passerat. Eftersom en leverantör inte kan överpröva en 
upphandling längre när ett avtal har ingåtts är alltså inte överprövning ett 
alternativ. Om ett underskridande däremot anses utgöra en väsentlig ändring av 
ramavtalet kan det innebära att det anses utgöra ett nytt ramavtal som inte har 
annonserats och därför kan ogiltigförklaras. Problemet är då att en 
ogiltighetstalan endast kan föras inom 6 månader från och med att avtalet ingåtts. 
Detta gör att möjligheter att i praktiken angripa ett ramavtal på grund av att 
myndigheten med oproportionerlig marginal har underskridit takvolymen är 
begränsade. Dock bör de teoretiska möjligheterna samt att ett sådan förfarande 
strider mot de allmänna rättsprinciperna sätta viss press på upphandlande 
myndigheter att ändå ange en realistisk takvolym. Det finns ingen civilrättslig 
skyldighet att avropa en viss mängd för en upphandlande myndighet. Frågan om 
den upphandlande myndigheten är skyldig att avropa från ett ramavtal ska 
bedömas enligt allmän avtalsrätt. Den angivna takvolymen kan dock, i 
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kombination med andra avtalsvillkor, utgöra en indikation för vad leverantören 
kan förvänta sig. 

Det är uppenbart att frågorna kring takvolymer är många och det finns ett 
stort behov av mer praxis som förtydligar när takvolym ska anges, hur 
takvolymen ska anges och vilka konsekvenser en utebliven eller inaktuell 
takvolym kan leda till. De hänvisas återkommande i denna framställning till en 
begäran om förhandsavgörande från en dansk domstol. Förhoppningsvis 
kommer EU-domstolen ge svar på många av de frågeställningar som aktualiserats 
i denna framställning. Dessutom har Coopservicedomen aktualiserats i flera 
kammarrättsavgöranden, tyvärr är dessa kammarrättsavgöranden delvis 
motstridiga och kortfattade. Flera av kammarrättsavgörandena har dock 
överklagats till HFD så förhoppningsvis kommer även ett förtydligande i vissa 
av frågor som denna framställning behandlar från HFD. Tills förtydligande från 
högre instanser meddelats behöver dock slutsatser kring dessa frågor fattas 
utifrån den praxis som finns, de grundläggande rättsprinciperna och jämförelser 
med praxis kring liknande frågor vilket gjorts i denna framställning.   
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