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Upphandlingsskadeavgift enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphand
ling (LOU)

FORVALTNINGSRATTENSAVGORANDE

Forvaltningsratten bifaller ansokan och beslutar att Nykopings kommun ska

betala 600 000 kr i upphandlingsskadeavgift.

Avgiften ska vara betald inom trettio dagar fran det att denna <lorn bar fatt

laga kraft.

ANSOKAN M.M.

Konkurrensverket ansoker enligt 21 kap. 1 § punkten 3 LOU och yrkar att

Nykopings kommun (kommunen) ska betala 600 000 kr i upphandlingsska

deavgift.

Kommunen motsatter sig bifall till ansokan,

VAD PARTERNA I HUVUDSAK ANFOR

Konkurrensverket

Kommunen har brutit mot 19 kap. 9 § LOU genom att den 31 mars 2020

sluta ramavtal om belaggnings- och markaterstallningsarbeten med Skanska
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Industrial Solution AB utan foregaende annonsering. Eftersom forutsatt

ningar for att sluta avtal utan foregaende annonsering saknades, utgor avta

let en otillaten direktupphandling.

Det ar kommunen som iir att anses som upphandlande myndighet for den

aktuella upphandlingen. Ramavtalet 2020, som avser belaggnings- och

markaterstallningsarbeten, utgor vidare ett sadant ramavtal for tilldelning av

byggentreprenadkontrakt som omfattas av LOU. Enligt huvudregeln i 19

kap. 9 § LOU ska upphandlingar som overstiger direktupphandlingsgransen

(615 312 kronor) annonseras och alla leverantorer ska darigenorn :fa mojlig

het att lamna, respektive ansoka om att :fa lamna, anbud.

Kommunen har uppgett att vardet av ramavtalet 2020 uppgar till 9,5 miljo

ner kr exklusive mervardesskatt. Det finns inte anledning att ifragasatta

denna bedornning. Av detta foljer att vardet av den aktuella upphandlingen

overstiger direktupphandlingsgransen i LOU. Ramavtalet 2020 horde darfor

ha foregatts av annonsering enligt 19 kap. 9 § LOU, under forutsattning att

<let inte forelegat nagot av de i LOU sarskilt angivna undantagen fran krav

pa annonsering.

Kommunen har ett lopande behov av att anskaffa aktuella byggentreprena

der. Det tidigare ramavtalet 2015 avseende belaggnings- och markaterstall

ningsarbeten lopte ut den 30 april 2019. Det aligger kommunen att planera

och utforma upphandlingar pa ett sadant satt att behovet kan tillgodoses i

forenlighet med LOU. Kommunen har sjalvt framhallit att <let redan 2015

hade uppmarksamrnats att <let forekom problem med taktiska anbud vid

upphandlingar av belaggningsarbeten. Eventuell bradska att anskaffa be

laggnings- och markaterstallningsarbeten i mars 2020 berodde vidare pa att

kommunen paborjade <let annonserade upphandlingsforfarandet av upphand

ling 2 i nara anslutning till starten av asfaltssasongen, samt att kommunen

avbrot upphandling 2. Att upphandling 2 annonserades sent ar i sin tur en
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konsekvens av att kommunen dessforinnan avbrot upphandling 1 samt att

kommunen darefter vantade nastan elva manader med att annonsera upp

handling 2, trots att Ramavtalet 2015 lopte ut tva manader efter annonse

ringen av upphandling 1. Aven detta ar ornstandigheter som ar hanforliga

till kommunen. Det ar visserligen inte uteslutet att vissa av de arbeten som

omfattas av direktupphandlingen var nodvandiga till sin karaktar. Sa som ra

mavtalet 2020 har utformats var det dock inte till sin helhet nodvandigt den

31 mars 2020, nar avtalet slots. I sammanhanget noteras att direktupphand

lingen avser ett ramavtal samt att avrop av faktiska arbeten gjordes den 16

april 2020 och den 28 maj 2020. Vid dessa forhallanden ar alltsa undantaget

for synnerlig bradska inte tillarnpligt. Eftersom det inte heller foreligger om

standigheter som talar for att nagot annat undantag fran krav pa annonsering

har varit tillarnpligt, utgor Ramavtalet 2020 en otillaten direktupphandling.

I aktuellt fall ar det fraga om en otillaten direktupphandling. Sanktionsvar

det ar darfor som regel hogt, Rattslaget kan inte anses oklart. Det ror sig om

en overtradelse som har ett sanktionsvarde som ar aningen lagre an vid en

otillaten direktupphandling av normalgraden. Vid en sammantagen bedorn

ning av omstandigheterna i arendet ar en upphandlingsskadeavgift pa

600 000 kronor en proportionerlig sanktion for den aktuella overtradelsen.

Kommunen

De synpunkter och kompletterande klargoranden som tidigare lamnats till

Konkurrensverket vidhalls.

SKA.LEN FOR AVGORANDET

Rattslig reglering

Enligt 21 kap. 1 § LOU far allrnan forvaltningsdomstol besluta att en upp

handlande myndighet ska betala en sarskild avgift (upphandlingsskadeav-
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gift) bland annat om myndigheten har slutit avtal med en Ieverantor utan fo

regaende annonsering enligt 10 kap. 1, 2 eller 3 §, 18 kap. 2 § eller 19 kap. 9

§ eller 36 § forsta stycket samma lag.

Av 21 kap. 4 § LOU foljer att upphandlingsskadeavgiften ska uppga till

lagst 10 000 kr och hogst 10 000 000 kr samt att avgiften inte :far overstiga

tio procent av upphandlingens varde.

Enligt 21 kap. 5 § LOU ska vid faststallande av upphandlingsskadeavgiftens

storlek sarskild hansyn tas till hur allvarlig overtradelse ar. I ringa fall ska

inte nagon avgift beslutas och avgiften :far efterges, om <let finns synnerliga

ska!.

Av forarbeten (prop. 2009/10:180 s. 197 £) till den numera upphavda lagen

(2007:1091) om offentlig upphandling, dar regleringen i 17 kap. motsvarar

21 kap. LOU, frarngar bland annat foljande. En otillaten direktupphandling

ar en sadan forseelse som anses hora till de allvarligare formerna av overtra

delser och motiverar en avgift hanforlig till den hogre skalan av avgiftsra

men. Beslutande instans bor ha ett betydande utrymme att inom givna be

loppsramar faststalla avgiftens storlek. Sanktionen ska vara effektiv, pro

portionerlig och avskrackande. Ju allvarligare overtradelsen kan anses vara,

desto hogre belopp bor avgiften faststallas till. Yid bedornningen av sank

tionsvardet bor aven vagas in hur klar overtradelsen kan anses vara. Ett

oklart rattslage bor paverka sanktionsvardet sa att overtradelsen anses

mindre allvarlig. Forhallanden hos den upphandlande myndigheten, som ex

empelvis ett upprepat beteende, bor ses som en forsvarande ornstandighet.

Avtalstidens langd och avtalets varde kan ocksa paverka sanktionsvardet.

Forvaltningsrattens bedornning

Enligt LOU galler som huvudregel att upphandlingar ska annonseras och le

verantorer ska darigenorn :fa mojlighet att lamna, respektive ansoka om att :fa
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lamna, anbud. Upphandlingar med ett varde som understiger en viss procent

av gallande troskelvarde (den sa kallade direktupphandlingsgransen) beha

ver inte annonseras. For att avtal med ett varde som overstiger direktupp

handlingsgransen ska fa ingas utan foregaende annonsering kravs att nagot

av de sarskilt angivna undantagen i LOU iir tillampligt (se 19 kap. 7 § tredje

stycket LOU). Undantag fran skyldigheten att annonsera upphandlingar ska

tolkas restriktivt.

Det aktuella ramavtalet 2020 avseende belaggnings- och markaterstallnings

arbeten utgor ett sadant ramavtal for tilldelning av byggentreprenadkontrakt

som ornfattas av LOU och kommunen iir att anses som upphandlande myn

dighet. Enligt forvaltningsratten finns <let inte anledning att ifragasatta att

vardet av ramavtalet 2020 uppgar till 9,5 miljoner kr. Vardet av ramavtalet

2020 overstiger darmed direktupphandlingsgransen och upphandlingen

borde alltsa ratteligen ha annonserats, savida inte nagot undantag fran krav

pa foregaende annonsering har forelegat (19 kap. 7 § tredje stycket och 19

kap. 9 § LOU).

Av handlingarna i malet framgar bland annat att kommunens ramavtal 2015

avseende belaggnings- och markaterstallningsarbeten lopte ut den 30 april

2019. Kommunen inledde under mars 2019 ett annonserat upphandlingsfor

farande avseende belaggnings- och markaterstallningsarbeten men avbrot

upphandling 1 pa grund av att upphandlingsdokumenten kunde ge upphov

till osund strategisk prissattning. Nio manader efter att ramavtal 2015 lopt ut

annonserade kommunen upphandling 2. I mars 2020 beslutade kommunen

dock att avbryta upphandling 2 pa grund av att upphandlingsdokumenten ut

formats pa ett sadant satt att det ekonomiskt mest fordelaktigaste anbudet

inte kunde antas.

Forvaltningsratten bedomer, i likhet med Konkurrensverket, att eventuell

bradska att anskaffa aktuella belaggnings- och markaterstallningsarbeten
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som ramavtalet 2020 avser har varit hanforligt till kommunens agerande i

form av att den annonserade upphandling 2 i nara anslutning till borjan av

asfaltssasongen, vantade nio manader med att annonsera upphandling 2 fran

det ramavtalet 2015 lopt ut och aven avbrot upphandling 2. Omstandighe

terna i aktuellt fall kan inte heller anses ha varit sadana att anskaffningen i

form av ramavtalet 2020 i sin helhet varit absolut nodvandig nar avtalet

slots den 31 mars 2020, bland annat pa grund av att avrop av faktiska arbe

ten gjordes under april och maj 2020 (jfr HFD 2019 ref. 65). Mot denna

bakgrund bedorner forvaltningsratten att det inte har forelegat forutsatt

ningar for direktupphandling pa grund av synnerlig bradska. Det har inte

heller kommit fram nagot annat undantag fran krav pa foregaende annonse

ring av det aktuella ramavtalet. Ramavtalet 2020 utgor darmed en otillaten

direktupphandling. Det foreligger alltsa forutsattningar for att besluta om

upphandlingsskadeavgift.

Vardet av upphandlingen av ramavtalet 2020 har uppskattats till 9,5 rniljo

ner kr. Upphandlingsskadeavgift kan uppga till hogst 10 procent av upp

handlingsvardet. Konkurrensverket har yrkat att kommunen ska betala en

upphandlingsskadeavgift om 600 000 kr, det vill saga drygt 6 procent av

vardet av ramavtalet 2020. Otillatna upphandlingar anses vara en av de all

varligaste overtradelserna inom upphandlingsomradet, vilket bor leda till att

sanktionsvardet i dessa fall kan anses hcgt. I aktuellt fall ar overtradelsen

inte ringa och rattslaget kan inte anses oklart. Forvaltningsratten bedorner att

en upphandlingsskadeavgift om 600 000 kr far anses sta i rimlig proportion

till overtradelsens allvar. Det har inte kommit fram synnerliga ska! som

medger att avgiften far efterges.

Mot ovan angiven bakgrund ska Konkurrensverkets ansokan darrned bifal

las och kommunen ska betala 600 000 kr i upphandlingsskadeavgift.
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HUR MAN OVERKLAGAR

Information om hur man overklagar finns i bilaga 1 (FR-03).

Mats Edsgarden

Chefsradrnan

Foredragande har varit Robert Larsson.



ouaga 1

ii1~I SVERIGEs DoMSTOLAR

Hur man overklagar FR-03

Vill du att beslutet ska andras 1 nagon del kan
du overklaga. Har far du veta bur det gar till.

,n

A
0~,

Overklaga skriftligt inom 3 veckor

Tiden raknas oftast frao den dag som du fick
del av det sknftl.tga beslutet. I vissa fall raknas
tiden 1 stallet fran beslutets datum. Det galler
om beslutet avkunnades vid en muntlig
forhandlmg, eller om ratten vid forhandlrngen
gav besked om datum for beslutet.

For en part som foretrader det allmanna (till
exempel myndigheter) raknas nden allud fran
den dag domstolen meddelade beslutet.

Observera att overklagandet rnaste ha kornrrut
10 till domstolen oar nden gar ut.

Vilken dag gar tiden ut?
Sista dagen for i:iverklagande ar samma veckodag
som nden borjar raknas. Om du exernpelvis tick
del av beslutet mandagen den 2 mars gar tiden ut
mandagen den 23 mars.

Om sista dagen infaller pa en li:irdag, si:indag eller
helgdag, rrudsornmarafton, julafton eller nyars
afton, racker det att i:iverklagandet kommer in

nasta vardag.

t

Sa her gar du

1. Sknv forvaltningsrattens namn och
malnummer.

ta upp ditt overklagande (las mer om
provrungstillstand langre ner)

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisa till.
Forklara vad du vill visa med varie bevis.
Skicka med sknftl.tga bevis som inte redan
fioos 1 malet.

4. Lamna namn och personnummer eller
orgarusattonsnummer.

Lamna aktuella och fullstandiga uppgifter
om var domstolen kan na dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Om du bar ett ombud, lamna ocksa
ombudets kontaktuppgtfter

5. Skicka eller lamna 10 overklagandet till
forvaltrungsratten. Du hittar adressen 1

beslutet.

Vad hander sedan?

Forvaltrungsratten kontrollerar att overklagan
det kornrrut 10 1 ratt ud. Har det kornrrut 10 for
sent avvisar domstolen overklagandet. Det
innebar att beslutet galler.

Om overklagandet kornrrut 10 1 ud, skickar
forvaltningsratten overklagandet och alla
handlingar 1 malet vidare till kammarratten.

Har du tidigare fatt brev genom forenklad
delgivrung kan aven kammarratten skicka brev
pa detta satt.

2. Forklara varfor du tycker att beslutet ska
andras. Tala om vilken andnng du vill ha
och varfor du tycker att kammarratten ska
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Provningstillstand i karnrnarratten

Nar overklagandet kommer 1n till karnmar
ratten tar domstolen forst stallrung till om
rnalet ska tas upp till provning.

Kammarratten ger provrungstillstand 1 fyra
olika fall.

• Domstolen bedomer att det finns
anledrung att tvrvla pa att forvaltrungs
ratten domt ratt.

• Domstolen anser att det inte gar att
bedoma om forvaltrungsratten domt ratt
utan att ta upp malet.

• Domstolen behaver ta upp malet for att
ge andra domstolar vagledrung 1 ratts
tillamprungen.

• Domstolen bedomer att det finns
synnerltga skal att ta upp rnalet av nagon
annan anledrung.

Om du znte far provrungsnllstand galler det
overklagade beslutet. Darfor ar det v1kt1gt att 1
overklagandet ta med allt du vill fora fram.

Viii du veta mer?

Ta kontakt med forvaltrungsratten om du har
fragor Adress och telefonnummer hittar du pa
forsta sidan 1 beslutet.

Mer information finns pa www.domstol.se.
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