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Agenda 

• Bakgrund 

 

• Juridiskt avstamp 

 

• Genomgång av rekvisit 

 

• Rättsfall från KamR 

 

• Checklista 

 



Bakgrund 

• Ny bestämmelse om partsbyte 

 

• Tidigare Pressetext 

 

• Tvistigt vad som menas – utökad rättighet eller inte? 

 

• Denna fråga prövas nu i domstol: 

• Fråga om överlåtelse av ramavtal uppfyller rekvisiten i 17 kap. 

13 § LOU och därmed överlåtits i enlighet med LOU. 



Juridiskt avstamp 

• Pressetext (C-454/06)  
 

• 17 kap. 13 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling 

Byte av leverantör 

Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras genom att en leverantör byts ut 
mot en annan leverantör utan en ny upphandling, om 

1. den nya leverantören helt eller delvis inträder i den ursprungliga 
leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar, inklusive 
uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens, och 

 

2. det förhållandet att en ny leverantör helt eller delvis inträder i den 
ursprungliga leverantörens ställe inte medför andra väsentliga ändringar 
av kontraktet eller ramavtalet. 

 



Frågeställningar 

 

• Lagrummet ger upphov till tillämpningssvårigheter 

 

• Begrepp används men innebörden är otydlig 

 

• Man kan tänka sig att flera begrepp i lagrummet täcker samma sak – varför 

har man då räknat upp dem? 



Utgångspunkter 

 

• Leverantörsbyte utgör inte ett upphandlingsförfarande utan är ett undantag 

för att undvika att åter behöva konkurrensutsätta ett redan upphandlat avtal 

• Det ska inte ske en mer långtgående prövning av övertagande leverantör än 

vid den ursprungliga upphandlingen 

• Skilj på företagsomstruktureringar som innebär ett faktiskt byte av part, dvs. 

det finns företagsomstruktureringar där den juridiska personen inte byts ut 

• Bestämmelsen verkar inte skilja på olika upphandlingsförfaranden 



Helt eller delvis inträder 

• Vad innebär uttrycket? 

• Inträder i det aktuella avtalet eller i den ursprungliga leverantörens 

verksamhet? 

• Hur mycket är delvis? 

• Hur mycket är helt?  

 

 

 



Helt eller delvis inträder 

• Upphandlingsmyndighetens vägledande rapport om ändring av 

upphandlande avtal ger viss vägledning: 

• ”Av bestämmelsen framgår att ett leverantörsbyte inte behöver innebära ett fullständigt byte 

utan den nya leverantören kan ”helt eller delvis” inträda i den ursprungliga leverantörens 

ställe. Att den nya leverantören endast inträder delvis i den ursprungliga leverantörens ställe 

får rimligtvis förstås på så sätt att den nya leverantören endast övertar en begränsad del av 

det upphandlade uppdraget och den ursprungliga leverantören kvarstår i övriga delar. Det 

upphandlade avtalet delas alltså i praktiken upp mellan två leverantörer, den ursprungliga 

leverantören och den nya leverantören. Situationer när ett sådant delvis leverantörsbyte skulle 

kunna aktualiseras är till exempel vid verksamhets- eller inkråmsöverlåtelser. ”(s. 37) 

• Underleverantör kan träda in 

 

 

 



Företagsomstruktureringar 

•  Företagsomstrukturering är ett paraplybegrepp som inbegriper bl.a. 
uppköp, sammanslagningar, förvärv eller insolvens  

• Uppköp 

• Vad menas? 

• Köp av aktier? -> ägarbyte men org.nr kvarstår 

• Fusion 

• Vad menas? 

• Fusion blandas ibland ihop med rena förvärv 

• Konsortier? 

• Förvärv 

• Köp av aktier? 

• Köp av inkråm? 

 

 

 

 

 

 



Företagsomstruktureringar forts. 

• Insolvens 

• Är konkurs att likställa med insolvens? 

• Om ännu inte i konkurs men har en konkursförvaltare, kan leverantörsbyte 

ske? 

• Konkursförvaltarens roll 

• ”Sälja ramavtal”? – Treumer* 

 

 

 

 

 

*Treumer, Contract changes and the duty to retender under the 

new EU public procurement Directive, PPLR 2014, p. 153 

 



Väsentlig ändring 

• Tillåtna ändringar regleras i 17 kap. 

• Avsteg från villkor i ramavtalet/Kontraktet vid överlåtelse för att överlåtelse 

ska kunna vara möjlig kan anses utgöra en otillåten väsentlig ändring 

• En situation skulle kunna gälla ett tilldelningskriterium där det villkorats att 

det ska uppfyllas under hela ramavtalstiden eller särskilda villkor 

 

 

 

 



Uteslutningsgrunder och 
kvalificeringskrav 

• En leverantör får inte omfattas av uteslutningsgrunderna i 13 kap. 1-2 §§ 
(avser dels brott och dels skatter/socialförsäkringsavgifter)  

• 14 kap. 1-5 §§ kvalificeringskrav 

• 2 § - Behörighet att utöva verksamhet – går inte att ”överföra” 

• 3-4 §§ Ekonomisk och finansiell ställning – kan exempelvis gälla 
omsättningskrav 

• 5 § Teknisk och yrkesmässig kapacitet – Ibland ställs flera krav, ibland 
ställs ett ”generellt” krav. Observera att samtliga krav måste vara 
uppfyllda 

• 14 kap. 6 § Leverantörs åberopande av andra företags kapacitet – Kan 
uppstå problem om överlåtande leverantör har åberopat andra leverantörer 
för att uppfylla krav i den ursprungliga upphandlingen 

• ISO-krav – kan heller inte överföras utan det gäller ett specifikt bolag 

 

 

 

 



Partsbyte under pågående 
upphandling 

• I LOU regleras enbart partsbyte vid redan ingånget kontrakt/ramavtal 

• Tidigare kammarrättspraxis (Kammarrätten i Göteborg mål nr 4847-11) har 

fastslagit att det inte är tillåtet att medge partsbyte under pågående 

upphandling.  

• Omständigheter: Anbudsgivare A höll på att fusioneras med leverantör B. 

Enbart anbudsgivare A lämnade anbud i upphandlingen, vilket 

undertecknades av behörig firmatecknare för A men inte för leverantör B. I 

anbudet upplyste A om den pågående fusionen. 

• Fråga i målet: Kan B tilldelas kontrakt då A fusionerats in i B som inte 

lämnat anbud? 

• Domslut: Kammarrätten fann att enbart A prövats mot kvalificeringskraven 

och att B därmed inte kunde tilldelas, oaktat att fusionen genomförts efter 

anbudstidens utgång men före tilldelning 

 

 

 



Partsbyte under pågående 
upphandling – forts. 

• Ny kammarrättsdom (Kammarrätten i Stockholm mål nr 5090-18) meddelades 
2018-09-17 där Kammarrätten fastslog att 17 kap. 13 § kan tillämpas analogt 
vid partsbyte under pågående upphandling.  

• Omständigheter – Anbudsgivare A, ett dotterbolag, ingav anbud men 
fusionerades med dess moderbolaget under pågående utvärdering. 
Anbudsgivare B ansökte om överprövning och menade att det stod i strid 
med LOU att medge partsbyte och tilldela anbudsgivare A kontrakt 

• Fråga i målet – Kan 17 kap 13 § tillämpas analogt under pågående 
upphandling då bestämmelsen enbart reglerar överlåtelse av redan 
ingångna kontrakt/ramavtal 

• Domslut – Kammarrätten avslog ansökan om överprövning. Inledningsvis 
konstaterade KamR att förevarande situation inte reglerats i LOU men att 
det inte fanns ”bärande skäl” till att bestämmelsen inte skulle kunna 
tillämpas även under pågående upphandling 

 

 

 



Hur vi arbetar 

• Har en checklista som vi arbetar efter 

 

• Villkor i våra avtal att ramavtalsleverantörerna måste säga till i god tid att ett 

leverantörsbyte är på gång – ansökan om leverantörsbyte 

 

• Vårt godkännande krävs 

 

• Fusion avviker från andra former av överlåtelser – dock kan säga upp 

ramavtalet om det nya företaget inte uppfyller kraven ställda i upphandlingen 

 



Checklista 

• Har skriftlig ansökan om byte av leverantör inkommit från 

Ramavtalsleverantören?  

• Dokumentera möten med leverantörer  

• Innebär bytet att en ny juridisk person (dvs nytt organisationsnummer) blir 

part i Ramavtalet? 

• Kontrollera inlämnade dokument och information mot krav i 

upphandlingen  

• Meddela bolagen som är föremål för ansökan om byte av leverantör om 

ert beslut  

• Beakta tidsfristerna enligt 20 kap. 17 § LOU  

• Upprätta villkorat ”överlåtelseavtal”  



Sammanfattning 

• Numera lagreglerat 

• Tänk på att kontrollera kvalificeringskrav och uteslutningsgrunderna 

• Viss oklarhet gällande centrala begrepp 

• Partsbyte är även analogt tillämpligt i pågående upphandlingar 

• Inte längre gående prövning av övertagande leverantör än vid den ursprungliga 

upphandlingen 

• Utarbeta en checklista för att hantera partsbyten strukturerat 



Frågor?  
Frågor? 



 

Tack! 


