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Svenskt yttrande i EU-domstolens mål C-23/20 – Simonsen & Weel 

1. Sammanfattning 

Effektiviteten i ramavtalen riskerar att urholkas genom EU-domstolens avgöranden. Då ramavtal är 

ett viktigt instrument för offentlig sektor innebär den pågående rättsutvecklingen att försörjningen 

av varor och tjänster till välfärden försvåras och fördyras. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

och SKL Kommentus uppmanar regeringen att yttra sig i ett viktigt förhandsavgörande i EU-

domstolen. 

Nästan 40 procent av alla upphandlingar resulterar i ramavtal. Nära hälften av regionernas.1 Att 

upphandla ramavtal är ett effektivt tillvägagångssätt när behoven av varor och tjänster är 

återkommande. Upphandlande myndigheter, inte minst inköpscentraler, använder regelmässigt 

ramavtalsinstrumentet för att minska transaktionskostnader och skapa volymfördelar för de 

organisationer som har rätt att avropa.  

EU-domstolens avgörande C-216/17 CoopService från 2018 har tolkats i nationell praxis på ett sådant 

sätt att höga krav ställs på att ramavtalsupphandlingar ska ange värden och/eller kvantiteter för hur 

mycket som får köpas på ramavtalet (takvolymer). Därefter är ramavtalet inte längre 

upphandlingsrättsligt giltigt. 

Den 16 januari 2020 inkom dansk domstol till EU-domstolen med en begäran om ett 

förhandsavgörande. Det är ett mål om upphandling av ramavtal för förbrukningsprodukter inom 

sjukvården (C-23/20 Simonsen & Weel). SKR och SKL Kommentus uppmanar regeringen att ta tillfället 

i akt och senast 28 april yttra sig i det pågående målet och argumentera mot 

 att avsaknaden av volymangivelser ska kunna föranleda ogiltigförklaring av ramavtal; och 

 omfattade administration vid upphandling av ramavtal. 

I den följande texten beskrivs varför målet är av betydelse för svensk offentlig sektor, de åtgärder vi 

uppmanar regeringen att vidta och hur regeringen skulle kunna argumentera för att minska de 

negativa konsekvenserna för den offentliga upphandlingen. 

                                                           
1 Upphandlingsmyndighetens rapport 2019:5 och Konkurrensverkets rapport 2019:3. 
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2. Varför är målet intressant för Sverige?  

Bakgrund 

Historiskt sett har upphandlande myndigheter i Sverige angett ett uppskattat värde som kan komma 

att avropas i samband med upphandlingen av ett ramavtal. Det har inte varit bindande utan istället 

ett slags riktvärde för anbudsgivarna. Till saken hör att det är frivilligt för upphandlande myndigheter 

att tillämpa ett ramavtal som de är berättigade att avropa ifrån.2 Det innebär att anbudsgivarna inte 

kan räkna med att siffror – i form av takvolymer eller uppskattade volymer – garanterar någon 

försäljning på ramavtalet. 

Det nya målet i EU-domstolen är av särskilt intresse för landets regioner och kommuner då den avser 

engångsartiklar som används i vård och omsorg. Den stora merparten av medicintekniska produkter, 

inklusive engångsartiklar som exempelvis förband, suturer, sprutor, munskydd, infusionspumpar och 

hjärtklaffar, upphandlas genom ramavtal. Det är för det mesta omfattande ramavtal med upp till 

tusentals positioner. Syftet med ramavtalen är att säkerställa att det finns materiel som passar 

patienter med skiftande behov. Det är nämligen väldigt svårt att i förväg bestämma hur mycket som 

kommer att gå åt av de upphandlande artiklarna. Inte minst den pågående coronaepidemin visar hur 

svårt det är att förutse vad som kan hända i sjukvården. Även under normala omständigheter 

varierar mängden patienter bl.a. till följd av EU:s patientrörlighetsregler och den svenska 

patientlagen. Det händer också att förbrukningen ökar till följd av att Socialstyrelsens riktlinjer 

ändras, exempelvis att man ska byta bandage två gånger om dagen, på personer med en viss 

diagnos, i stället för en.  

Rättsläget är en utmaning för offentlig sektor 

I slutet av 2018 kom avgörandet CoopService som tolkar 2004 års LOU-direktiv3. Det är inte helt 

tydligt och har därför inbjudit till olika tolkningar som i betydande omfattning påverkar 

upphandlingen av ramavtal. Den som upphandlar ska enligt avgörandet, i samband med 

annonseringen, ange hur mycket som maximalt får köpas från ramavtalet (takvolym). Om 

takvolymen ska anges som ett värde och/eller en kvantitet får anses vara oklart. Konkurrensverket4 

argumenterar för att den upphandlande myndigheten ska ange takvolymen i både kvantitet och 

värde medan Upphandlingsmyndigheten5 lutar mot att det kan räcka att ange värdet. Takvolymer 

eller möjligen uppskattade volymer ska enligt EU-domstolen anges för varje upphandlande 

myndighet som har rätt att använda sig av ramavtalet.  

Varför är takvolymer ett problem? Svensk offentlig sektor saknar över lag de administrativa system 

som krävs för att prognostisera och kontrollera hur många varor och tjänster som köps. Även om 

samtliga upphandlande myndigheter skulle ha detaljerad inköpshistorik så kommer framtida 

inköpsbehov att bero på politiska beslut, om ramavtalen innehåller intressanta villkor, hur 

verksamheterna organiseras, den tekniska utvecklingen m.m. Felaktiga uppskattningar eller kortare 

                                                           
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
om upphävt ande av direktiv 2004/18/EG, Skäl 61. 
3 Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena 
vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster. 
4 Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen, Konkurrensverkets ställningstagande 2019:1. 
5 Takvolym i ramavtal, Upphandlingsmyndighetens vägledning 2019:3. 
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ramavtal leder till att fler upphandlingar behöver genomföras vilket i sin tur genererar 

transaktionskostnader för både upphandlande myndigheter och anbudsgivare. 

För stora upphandlande myndigheter och nationella inköpscentraler, som exempelvis Statens 

inköpscentral och SKL Kommentus, innebär den ökade administrationen en rejäl utmaning. SKL 

Kommentus Inköpscentral har ca 1 100 avropsberättigade organisationer per ramavtal och skulle 

således vara skyldig att prognostisera deras behov av de varor och tjänster som köps under den 

fyraårsperiod som ett ramavtal normalt gäller. Därtill ska prognosen följas upp p.g.a. att 

takvolymerna inte får överstigas. Avropande myndigheters avtal utöver takvolymen kan nämligen 

angripas genom en ogiltighetstalan. 

Ytterligare utmaningar till följd av Upphandlingsmyndighetens och Konkurrensverkets tolkningar 

av EU-domstolens avgörande CoopService 

Upphandlingsregelverket6 påbjuder upphandlande myndigheter att dela upphandlingar i flera 

separata delar för att underlätta för mindre företag att lämna anbud. SKL Kommentus inköpscentral 

och Statens inköpscentral delar av denna anledning ofta upp sina nationella ramavtal i flera mindre 

geografiska områden eller produktområden. Både Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten 

har uttalat sig om att takvolymer ska anges för varje sådant område.  

För att beakta tillsyns- och stödmyndighetens tolkning krävs att SKL Kommentus inköpscentral tar 

fram och följer upp hundratals – ibland tusentals – takvolymer. En liknande utmaning står även 

Statens inköpscentral inför. Den är enligt förordningen om statlig inköpssamordning7 skyldig att 

beakta små och medelstora företags medverkan i myndighetens upphandlingar.  

Danskt mål i EU-domstolen för att klarlägga hur bl.a. takvolymer ska anges och om ramavtal utan 

takvolymer kan ogiltigförklaras 

CoopService är förstås en utmaning för fler än svenska upphandlande myndigheter. Den 16 januari 

inkom danska Klagenämnden med en begäran om att EU-domstolen ska lämna förhandsbesked i ett 

mål om ogiltigförklaring av ett ramavtal som saknar takvolymer. Det handlar om ett ramavtal med 

sjukvårdsprodukter som två danska regioner upphandlat enligt 2014 års LOU-direktiv8. De 

upphandlande myndigheterna har inte angett några takvolymer i upphandlingen. Däremot har de i 

upphandlingsdokumenten angett uppskattade volymer för de olika produkterna men varit tydliga 

med att de kan över- eller underskridas. Ett ramavtal har ingåtts med en leverantör.  

De frågor som Klagenämnden bett EU-domstolen besvara är om det nya LOU-direktivet ska tolkas så 

att bl.a.  

 uppskattade volymer ska anges i meddelandet om upphandling 

o som ett värde eller antal produkter som avtalet bedöms omfatta; och  

o per upphandlande myndighet eller för ramavtalet i sin helhet? 

 

 takvolymer ska anges i meddelandet eller upphandlingsdokumenten 

                                                           
6 4 kap. 14 § LOU. 
7 Förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och 
om upphävt ande av direktiv 2004/18/EG. 
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o som ett värde eller antal produkter för ramavtalet i sin helhet med konsekvensen att 

ramavtalet blir verkningslöst när taket uppnåtts; och  

o per upphandlande myndighet eller för ramavtalet i sin helhet? 

Danska Klagenämnden frågar även EU-domstolen om ramavtal kan ogiltigförklaras om takvolymer 

saknas helt eller om uppskattade volymer saknas i annonsen för upphandlingen.  

Om EU-domstolen anser att ogiltigförklaring är befogad så blir det mycket vanskligt för 

upphandlande myndigheter att upphandla ramavtal eller avropa från befintliga ramavtal som saknar 

takvolymer. Både ramavtalet och de avropade kontrakten kan nämligen bli föremål för 

ogiltigförklaring. Det innebär att upphandlande myndigheter riskerar att stå avtalslösa och att 

försörjningen av varor och tjänster till offentlig sektor allvarligt kan påverkas.  

Risken för ogiltigförklaring av enbart nationella inköpscentralers9 ramavtal kan leda till att hundratals 

upphandlande myndigheter står utan avtal som försörjer deras verksamheter med varor och tjänster. 

Samtliga avtal som berörs av ett sådant avgörande från EU-domstolen kommer att behöva 

upphandlas på nytt. Det går nämligen inte att bedriva inköpscentralsverksamhet och utsätta 

avropande myndigheter för risken att deras kontrakt ogiltigförklaras. En ogiltigförklaring resulterar 

enligt svensk rätt i en obligatorisk upphandlingsskadeavgift (maximalt 10 % av avtalets värde) och 

därtill risk för att skadestånd behöver utges till leverantören i de avtal som ogiltigförklaras. 

Stora värden står således på spel.  

SKR och SKL Kommentus uppmanar regeringen att agera 

SKR och SKL Kommentus uppmanar regeringen att skriftligen yttra sig i det pågående målet C-23/20 

senast den 28 april 2020 och argumentera  

 mot att avsaknaden av angivelser av uppskattade eller maximala kvantiteter eller värden ska 

kunna föranleda ogiltigförklaring av ramavtal;  

 för att EU-rätten ska tolkas så att den upphandlande myndigheten får välja mellan att i 

meddelandet om upphandling av ett ramavtal ange  

o ett uppskattat värde på samtliga kontrakt som ska tilldelas eller  

o en uppskattad storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas. 

 mot att maximala kvantiteter eller värden krävs enligt EU-rätten och det nya LOU-direktivet, i 

synnerhet vad gäller varor och tjänster till vård och omsorg; 

 för att uppskattade kvantiteter eller värden och – om EU-domstolen anser att maximala 

kvantiteter eller värden ska anges – att de endast ska anges som ett värde för ramavtalet i sin 

helhet och endast när det är möjligt.  

  

                                                           
9 SKL Kommentus inköpscentral har ca 1100 avropsberättigade organisationer i kommunal sektor och Statens 
inköpscentral vid Kammarkollegiet har ramavtal som omfattar samtliga statliga myndigheter.  
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3. Hur skulle Sverige kunna argumentera i C-23/20 Simonsen & Weel?  

3.4 Frågan om ogiltigförklaring 

Syftet med rättsmedelsdirektiven är att möjliggöra en effektiv prövning 

I rättsmedelsdirektivet10 från 2007 finns tidsfrister under vilka avtal inte får ingås (avtalsspärr). De 

finns där för att anbudsgivare ska kunna begära prövning av den upphandlande myndighetens beslut 

att tilldela en annan leverantör avtal, innan det sluts. För att förhindra att upphandlande 

myndigheter ignorerar avtalsspärren eller, i strid med direktiven, låter bli att annonsera 

upphandlingar infördes också en rätt för leverantörer att ansöka om att sådana avtal ska 

ogiltigförklaras. Till skillnad från överprövning innan avtal tecknas föreligger inget skaderekvisit11 vid 

ogiltighetstalan mot ramavtal. 

Ogiltigförklaring av ramavtalet, om takvolymer eller uppskattade volymer saknas, är inte förenlig 

med EU-rätten  

Ramavtalet i det danska målet har annonserat enligt LOU-direktivet. Vidare har tidsfristen om tio 

dagar beaktats innan de upphandlande myndigheterna slöt ramavtalet med leverantören. Det måste 

ha stått klart för klaganden i det nationella målet att takvolymer och uppskattade volymer saknades 

redan när meddelandet om upphandlingen publicerades. Den bristen hade och borde skadelidande 

parter således kunnat påtala under hela anbudsförfarandet och senast i samband med avtalsspärren 

efter tilldelningsbeskedet.  

Att tillåta att en begäran om att ett ramavtal ska ogiltigförklaras tas upp under sådana 

omständigheter, är enligt vår uppfattning inte förenligt med rättsmedelsdirektiven och EU-

domstolens praxis.  

Vi vill i sammanhanget belysa EU-domstolens avgörande i mål C-470/99, Universale-Bau, där 

domstolen erinrar om att ändamålet med rättsmedelsdirektivet12 är att stärka gällande 

bestämmelser på nationell och gemenskapsrättslig nivå för att säkra att upphandlingsdirektiven 

tillämpas effektivt, ”i synnerhet då överträdelser kan korrigeras. Det är i detta syfte som 

medlemsstaterna i artikel 1.1 i direktiv 89/665 åläggs en skyldighet att säkerställa att en 

upphandlande myndighets rättsstridiga beslut kan prövas effektivt och så skyndsamt som möjligt. Ett 

fullständigt uppnående av målet för direktiv 89/665 skulle emellertid äventyras om anbudssökande 

och anbudsgivare tilläts åberopa överträdelser av reglerna för offentlig upphandling i varje skede av 

upphandlingsförfarandet, eftersom den upphandlande myndigheten då skulle tvingas börja om hela 

förfarandet för att korrigera överträdelserna”.13  

                                                           
10 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. 
11 Rätt att ansöka om överprövning, innan avtal tecknas, har den som har eller haft intresse av att få ingå ett 
visst avtal och som har lidit skada eller riskerar att lida skada till följd av en påstådd överträdelse. Detsamma 
gäller om en leverantör anför en ogiltighetstalan mot kontrakt som avropats från ett ramavtal. 
12 Första och andra beaktandesatserna i Rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning 
av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och 
anläggningsarbeten. 
13 Punkt 74. 
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Denna effektivitetsprincip kommer till uttryck i flera senare avgöranden14 och i 

rättsmedelsdirektivet15. I mål C-230/02, Grossman Air Service, klargjorde domstolen att 

skyndsamhets- och effektivitetsmålen i direktiv 89/665 inte är uppfyllda när en person avstår från att 

ansöka om prövning av den upphandlande myndighetens beslut att fastställa specifikationerna för 

upphandlingsförfarandet trots att han  

 anser att specifikationerna är diskriminerande för honom, eftersom de hindrar honom från 

att avge ett godtagbart anbud i det ifrågavarande upphandlingsförfarandet, och 

 i stället inväntar delgivningen av beslutet att tilldela upphandlingsavtalet innan han ansöker 

om att den behöriga myndigheten ska pröva detta beslut med motiveringen att 

specifikationerna är diskriminerande för honom.  

Domstolen menade att ett sådant tillvägagångssätt kan vara till skada för tillämpningen av 

upphandlingsdirektivet, eftersom det utan objektiva skäl kan försena inledningen av de 

prövningsförfaranden som ålagts medlemsstaterna genom direktiv 89/665.  

Det är vår uppfattning att denna praxis är tillämplig på det aktuella målet såtillvida att parterna har 

en skyldighet att klaga i ett så tidigt skede som upphandlingsdirektivet medger, dvs. de borde ha 

ansökt om överprövning av ramavtalsupphandlingen innan avtalsspärren löpt ut.   

Att gå direkt på en ogiltighetstalan, som verkar ha skett i det aktuella målet, medför att klagande inte 

behöver visa att den lidit eller riskerar att lida skada av den eventuella överträdelsen. Det hade 

däremot krävts för att klaganden skulle ha talerätt i en överprövning under upphandlingen. Även 

detta förhållande talar för att ogiltighetstalan ska vara förbehållet grova överträdelser av 

upphandlingsregelverket, dvs. sådana som inte kunnat bli föremål för överprövning alltså om 

annonseringen olagligen underlåtits eller avtalsspärren ignorerats.  

Kräver EU-rätten att uppskattade volymer ska anges i meddelandet om upphandlingen som ett 

mängd och/eller värde för ramavtalet i sin helhet eller per upphandlande myndighet?  

Syftet med både det äldre och nya LOU-direktivet är att omsätta principerna i fördraget om 

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt de om fri rörlighet för varor, 

etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, bland annat 

om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet. 

Direktivet syftar också till att säkerställa att offentlig upphandling öppnas för konkurrens.16 

Direktivets syfte är att offentliga upphandlingar som överstiger direktivets tröskelvärden ska 

konkurrensutsättas på den inre marknaden. Samtliga skäl som EU-domstolen anser tala för 

uppskattade volymer och takvolymer i CoopService utgår från detta synsätt.17 Exempelvis anges att 

principerna om transparens och likabehandling skulle frångås om den totala kvantiteten inte anges i 

upphandlingen. Uppgiften blir desto viktigare enligt EU-domstolen då det, vid avrop från ramavtal, 

inte skickas några meddelanden om resultatet av tilldelningen av varje kontrakt (p. 65). EU-

domstolens uttalande i den här delen ger tydligt stöd för att syftet med kravet på takvolymer är att 

den inre marknaden inte ska undandras offentliga upphandlingar.  

                                                           
14 Lämmerzahl, C-241/06 p. 50-51, Kommissionen v. Irland, C-456/08 p. 51-52 och e-Vigilo C-538/13 p. 50-51. 
15 Andra beaktandesatsen i direktiv 2007/66/EU. 
16 Skäl 1 nya LOU-direktivet. 
17 C-216/17, punkterna 60-69. 
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I CoopService tillämpar EU-domstolen det äldre LOU-direktivet. I det danska målet aktualiseras 

tillämpningen av det nya LOU-direktivet. Definitionen av ramavtal är densamma, dvs. ” … 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, uppskattade kvantiteter.”18 Det är dock vissa andra skillnader mellan 

direktiven som danska Klagenämnden också berör. 

I CoopService hänvisar EU-domstolen till bilaga VII A till det äldre LOU-direktivet som reglerar 

innehållet i meddelanden om upphandling. Domstolen anger punkten 6 c som ett argument för att 

det totala beräknade värdet ska preciseras. Vidare anser domstolen att det räcker att ange en 

uppskattning av värdet och frekvensen med avseende på vart och ett av de efterföljande kontrakten 

(p. 60). Där framgår att meddelandet ska, ifråga om ramavtal, ange bl.a. 

- det totala beräknade värdet för tjänsterna under ramavtalets löptid; samt 

- i den utsträckning det är möjligt, kontraktens värde och frekvens. 

Motsvarande bestämmelse i bilagan till nya LOU-direktivet19 har ändrats. Numera ska det av 

meddelandet för upphandling av ett ramavtal framgå ”så långt det är möjligt, uppgift om värde eller 

storleksordning och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas.” Kursiveringarna är våra. 

Vid en semantisk tolkning ger den senare bilagan stöd för att meddelandet ska innehålla ett 

uppskattat värde på samtliga kontrakt som ska tilldelas eller uppskattad storleksordning och frekvens 

på de kontrakt som ska tilldelas. Enligt den bilagan synes den ramavtalsslutande myndigheten 

således ha en valmöjlighet mellan att ange takvolymen som det sammanlagda värde av de kontrakt 

som ska tilldelas alternativt hur mycket de enskilda kontrakten omfattar (kvantitet eller värde) och 

hur många de är. Det ska göras så långt det är möjligt. Kravet på precisering av värdet har alltså 

utgått i 2014 års version av LOU-direktivet.  

Kräver EU-rätten att det antingen i meddelandet om upphandlingen eller övriga 

upphandlingsdokument ska fastslås en maximal kvantitet och/eller värde som leder till att 

ramavtalet blir verkningslöst när gränsen uppnåtts?  

Det går att argumentera för att EU-domstolen gått alltför långt i sin tolkning av EU-direktiven då den 

läst in att ramavtal ska anses vara upphandlingsrättsligt ogiltiga när takvolymen överskrids. 

Skyldigheten att ange denna uppgift framgår inte uttryckligen av LOU-direktivet. Lagstiftaren har 

däremot valt att tydligt avgränsa ramavtalens räckvidd på andra sätt, bl.a. genom att ange att ett 

ramavtal inte får löpa längre än fyra år förutsatt att undantag inte vederbörligen kan motiveras.20 En 

annan avgränsning är att det i meddelandet om upphandlingen eller upphandlingsdokumenten ska 

anges vilka upphandlande myndigheter som har rätt att avropa från det ramavtal som upphandlas.21 

En ytterligare avgränsning är att ramavtalen inte får ändras hur som helst under löptiden.22 

Ska mängden och/eller värdet anges för ramavtalet i sin helhet eller per upphandlande 

myndighet? 

                                                           
18 Artikel 1.5 i det äldre LOU-direktivet och artikel 33.1 i det nya LOU-direktivet. 
19 2014/24/EU, bil. V, del C, p. 10 a). 
20 Artikel 33.1, 2014/24/EU. 
21 Skäl 60. 
22 Artikel 72. 
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Det finns, som nämnts i avsnittet ovan, vissa skillnader i det nya LOU-direktivet jämfört med det 

äldre. Dessa skillnader bör – tillsammans med LOU-direktivets syfte – påverka tolkningen av hur 

takvolymerna ska anges när det upphandlas ramavtal med en leverantör, dvs. när alla villkor enligt 

artikel 33.3 ska vara fastställda. Det bör således, av meddelandet om upphandlingen eller de övriga 

upphandlingsdokumenten, framgå ”så långt det är möjligt, uppgift om värde eller storleksordning 

och frekvens på de kontrakt som ska tilldelas.”  

Båda uppgifterna ska numera anges ”så långt det är möjligt”. Om vi drar oss till minne hur domstolen 

tolkat ”i den utsträckning det är möjligt” i den äldre bilagan, dvs. att det inte kräver en precisering 

utan endast en uppskattning (se p. 60 i CoopService) skulle den nya skrivningen kunna anses innebära 

att det inte längre finns någon skyldighet att precisera något av dessa värden. De uppskattade 

värdena ska dock anges då det handlar om att upphandlingar av ramavtal inte på ett konstlat sätt får 

undandras den inre marknaden.  

Som stöd för resonemanget att ett ramavtal enligt upphandlingsdirektiven ska anses och anges som 

en sammanhållen enhet och inte fördelas på upphandlande myndigheter eller anbudsområden är 

själva definitionen av ramavtal i artikel 33.1. ”Ett ramavtal avser ett [vår kursiv] avtal som ingås 

mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera ekonomiska aktörer i syfte att 

fastställa villkoren för tilldelningen av kontrakt ...”.  

Stöd för resonemanget finns också i CoopService p. 62 ”Ett ramavtal omfattas, generellt sett, av 

begreppet offentlig upphandling, eftersom det bidrar till att de olika kontrakt som det omfattar 

bildar en enhetlig enhet …”.  

Det tredje argumentet är att uppskattade värden och ev. takvärden ska anges för att 

ramavtalsupphandlingen inte ska undandras den inre marknaden. För det syftet behöver värdena 

inte anges för varje enskild upphandlande och/eller avropande myndighet utan det räcker att ange 

det för ramavtalet i sin helhet. 

Avslutningsvis vill vi understryka att gällande LOU-direktiv (skäl 59) erkänner ramavtalets betydelse 

som ”… ett instrument som har använts i stor utsträckning och betraktas som en effektiv 

upphandlingsmetod i hela Europa.” Vi vill framföra starka förhoppningar om att ramavtal även ska 

vara det i framtiden.  

Vi besvarar gärna eventuella frågor med anledning av denna skrivelse. Vi kan även vara behjälpliga 

med konsekvensbeskrivningar, exempel och utredningar. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

____________________________   _____________________________ 

Staffan Isling    Eva-Lotta Löwstedt Lundell 

VD    VD 
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