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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Värdet av de inköp som omfattas av den offentliga upphandlingen och upphandlingen i 

försörjningssektorerna uppskattades till cirka 683 miljarder kronor 2016, vilket 

motsvarade drygt en sjättedel av BNP till baspris (exklusive moms).1 Den offentliga 

upphandlingen är med andra ord en verksamhet av stor betydelse för samhällsekonomin. 

Inom vissa branscher, till exempel medicinteknik och försvarsmateriel, finns kunderna 

ibland enbart inom den offentliga sektorn.2 Att få sitt anbud förkastat i en upphandling 

kan därför vara förödande för en leverantör. När så sker för att leverantören visserligen 

angivit i anbudet att den innehar ett certifikat, men sedan förbisett att bifoga certifikatet, 

eller förbisett att inkludera i förfrågningsunderlaget efterfrågade kontaktuppgifter till 

lämnade referensuppdrag till exempel, förefaller konsekvensen (att anbudet förkastas) 

inte stå i rimlig proportion till bristen i anbudet. 

Under en fördjupningskurs i offentlig upphandling reagerade jag vid läsning av 

rättsfall ofta på att det verkar så anmärkningsvärt lätt att få ett anbud förkastat. Även när 

det var uppenbart att den upphandlande myndigheten ville tilldela en viss leverantör 

kontraktet tvingades den upphandlande myndigheten efter domstolsprövning ofta 

förkasta leverantörens anbud på grund av någon bagatellartad brist i anbudet som innebar 

att de obligatoriska kraven inte var uppfyllda. 

Man kan hävda att det ligger i obligatoriska kravs natur att de måste vara uppfyllda 

för att ett anbud ska kunna godkännas. Likväl finns det en bestämmelse i lagen 

(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) enligt vilken rättelse av fel, förtydligande 

och komplettering av anbud är möjligt – nämligen LOU 4 kap. 9 §. Det är denna 

bestämmelse som den här uppsatsen kommer att handla om. Jag blev intresserad av att ta 

reda på varför en upphandlande myndighet inte med stöd av den bestämmelsen till 

exempel kunde höra av sig till en leverantör och be leverantören skicka över det där 

certifikatet den hänvisade till i anbudet men verkade ha glömt att bifoga. Det var 

uppenbart utifrån rättsfallen jag läst att det inte var riktigt så enkelt. 

 
1 Statistik för offentlig upphandling 2018, Upphandlingsmyndigheten rapport 2018:2 s. 34. 
2 Pedersen, K., Upphandlingens grunder, 2017, s. 18. 
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Att jag inte är den enda som har reagerat på den restriktiva tillämpningen av 

bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering stod snart klart. Det har 

både från leverantörers och myndigheters håll påpekats att det är den svåraste och mest 

tvistedrivande bestämmelsen i lagen,3 samt att stödet för regelverket minskar bland 

aktörerna när konkurrenskraftiga anbudsgivare utesluts på grund av mindre formella fel.4 

Den formalistiska tillämpningen av bestämmelsen kritiseras ofta av jurister verksamma 

inom området, och en mer pragmatisk syn har efterlysts.5 I Förenklingsutredningen,6 vars 

syfte var att utreda hur regelverket för offentlig upphandling kunde göras enklare och mer 

flexibelt, ägnade man särskild uppmärksamhet åt frågorna kring rättelse, förtydligande 

och komplettering eftersom aktörerna ”i princip genomgående hållit fram det 

otillfredsställande i att det är så begränsade möjligheter att tillåta ändringar av brister i 

anbud med nuvarande bestämmelser om rättelse av fel, förtydligande och komplettering 

och den stränga praxis som finns kring bestämmelserna.”7  

1.2 Syfte och frågeställning 

Det här är inte ett område inom offentlig upphandling där rättsläget är oklart 

(”otillfredsställande”, verkar vara en beskrivning många snarare skulle använda). Det är 

därmed inte sagt att rättsläget är glasklart, och faktum är att även om LOU 4 kap. 9 § är 

en relativt kort paragraf som vid första anblick verkar tydlig nog, så går det inte att enbart 

utifrån lagtexten utläsa vad som gäller. Paragrafens andra stycke som säger att ”[e]n 

åtgärd enligt första stycket ska vara förenlig med principerna om likabehandling och 

öppenhet” innebär att man måste bekanta sig med ett tämligen stort material angående 

vad dessa principer innebär i förhållande till rättelse av fel, förtydligande och 

komplettering för att få klart för sig vad som gäller. Vad principerna innebär i 

sammanhanget är dessutom något som har utvecklats över tid och upphandlingsrättslig 

litteratur ger oftast en ganska översiktlig och inte alltid uppdaterad bild av vad som gäller. 

Syftet med den här uppsatsen är att ge en mer djupgående genomgång av vad som faktiskt 

är gällande rätt på området, med förhoppning om att den ska kunna vara praktiskt 

 
3 Prop. 2015/16:195 s. 445. 
4 SOU 2011:73 s. 44. 
5 Se t.ex. Bergström, B. och Stern, J., En pragmatisk syn på förtydligande av anbud behövs, 

Upphandling24, 2017. 
6 SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler 

och vissa regler om överprövningsmål. 
7 A. SOU s. 295. 
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användbar för en jurist som i arbetet behöver sätta sig in i bestämmelserna kring rättelse 

av fel, förtydligande och komplettering.  

Uppsatsen avser att besvara följande frågor, med särskild betoning på fråga 2: 

1. Vad innebär bestämmelsen i LOU 4 kap. 9 § i förhållande till rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering? 

2. Vilken betydelse har principerna om likabehandling och öppenhet för 

tillämpningen av LOU 4 kap. 9 §? 

3. Vilken betydelse har principerna om likabehandling och öppenhet i förhållande 

till andra EU-rättsliga principer som proportionalitetsprincipen och principen om 

den offentliga upphandlingens konkurrensfrämjande syfte i sammanhanget? 

4. Vad blir konsekvenserna av tillämpningen av bestämmelsen i LOU 4 kap. 9 §? 

1.3 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera på regelverket som gäller för den så kallade klassiska sektorn, 

det vill säga LOU. Regelverken för LOV,8 LUF,9 LUFS10 och LUK11 kommer inte att 

beaktas. Inledningsvis kommer jag att ge en övergripande beskrivning av LOU och dess 

bakgrund, men den är enbart avsedd som en introduktion till ämnet. Som framgår av 

uppsatsens titel är det bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering 

i LOU 4 kap. 9 § som är uppsatsens fokus. Även bestämmelsens föregångare i lag 

(1992:1528) om offentlig upphandling och lag (2007:1091) om offentlig upphandling 

(1992 respektive 2007 års LOU) kommer att beaktas i den mån de är relevanta. Notera 

dock att ovan sagda inte innebär att det som sägs i uppsatsen skulle sakna relevans för till 

exempel den exakt likalydande bestämmelsen i LUF 4 kap. 8 § eller upphandling under 

tröskelvärdena enligt 19 kap. i LOU. 

Uppsatsens syfte är inte att ge rekommendationer eller förslag de lege ferenda eller 

hur upphandlande myndigheter och leverantörer bör agera, utan att i första hand klargöra 

vad som är gällande rätt. Konsekvenserna av gällande rätt kommer även i viss mån att 

diskuteras.  

 
8 Lag (2008:962) om valfrihetssystem. 
9 Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna. 
10 Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. 
11 Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner. 
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1.4 Metod 

Under juristutbildningens gång övas man i att fastställa gällande rätt utifrån vedertagna 

rättskällor som lagtext, förarbeten, praxis och doktrin, där en förståelse för rättskällornas 

inbördes hierarki är av stor vikt. Det är denna metod som har tillämpats vid författandet 

av denna uppsats. Metoden i fråga kanske kan kallas rättsdogmatisk metod, även om det 

har debatterats exakt vad som utgör metoden. Vad som skiljer olika uppfattningar om 

metoden är ofta vilken frihet i val av källmaterial metoden ger samt utrymmet för en 

djupare analys av resultatet.12 Att ett ganska stort fokus ligger på kammarrättspraxis i den 

här uppsatsen, av skäl som redogörs för nedan i avsnitt 1.5, talar kanske mot att en ren 

rättsdogmatisk metod har tillämpats. Som Kleineman skriver så är frågan hur domstolarna 

dömer på ett visst rättsområde inte densamma som vad som är gällande rätt i denna fråga, 

eftersom ”en dom, hur genomtänkt och välskriven den än är, inte utgör svaret på ’gällande 

rätt’ om det saknas ett vägledande avgörande.”13 Det ska dock betonas att granskningen 

av kammarrättspraxis i samband med den här uppsatsen har skett med utgångspunkt i 

frågan om den kan anses förenlig med gällande rätt. 

EU-rätten har stor betydelse på det upphandlingsrättsliga området och man bör 

kanske tala om en separat EU-rättslig metod när man har med EU-rätt att göra. Vid 

tillämpning av EU-rätt krävs en särskild förståelse för hur den är uppbyggd, dess principer 

och hur den förhåller sig till, i vårt fall, svensk rätt.14 I den mån den EU-rättsliga metoden 

inte kan anses utgöra en del av den rättsdogmatiska metoden har alltså även den tillämpats 

vid författandet av den här uppsatsen. 

1.5 Material 

Av rättskällorna har domstolspraxis givits stor plats i uppsatsen. Framför allt domar från 

Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) har stor betydelse i fastställandet av vad 

som är gällande rätt i sammanhanget. Även kammarrättspraxis har, som nämnts ovan, 

givits förhållandevis stort utrymme. Det ska betonas att kammarrättspraxis saknar 

prejudicerande värde. I brist på avgöranden från HFD är kammarrättspraxis ändå av 

intresse. Den ger en bild av hur domstolarna resonerar och i målen hänvisar såväl rätten 

som parterna ofta till annan kammarrättspraxis. Att kunna hänvisa till hur rätten har dömt 

i en liknande situation kan ge större tyngd åt argument än ett mer abstrakt resonemang 

 
12 Kleineman, J., Rättsdogmatisk metod, 2015, s. 27. 
13 A.a. s. 38. 
14 Reichel, J. EU-rättslig metod, 2015 s. 109–110. 
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kring likabehandling och öppenhet. Dessutom ger kammarrättspraxis inblick i vilka 

frågor angående komplettering som faktiskt uppstår i upphandlingsförfaranden. Det bör 

också påpekas att såväl förarbeten som doktrin lägger vikt vid kammarrättspraxis på det 

här området. 

Ett 50-tal kammarrättsdomar har granskats i samband med författandet av den här 

uppsatsen, (se Bilaga 1 på s. 46 för en sammanställning). Urvalet av domar har gjorts med 

hjälp av JP Infonets sammanställning över mål rörande kompletteringar inom offentlig 

upphandling, samt hänvisningar i förarbeten och litteratur. Urvalet gör inte anspråk på att 

vara uttömmande. 

Doktrin spelar en mindre betydelsefull roll i uppsatsen, av den enkla anledningen att 

den upphandlingsrättsliga litteraturen mest består av översiktliga introduktioner till ämnet 

och inte alltid tillför så mycket mer än att upprepa vad som står i lagtext, förarbeten och 

annan doktrin.15  

Ibland hänvisar jag till artiklar från nyhetssajten Upphandling24 som är skrivna av 

jurister på advokatbyråer och som inte kan anses höra till de traditionella rättskällorna. 

Läsaren bör ha i åtanke att de artiklarna kanske inte alltid kan anses vara 

rättsvetenskapliga eller författade ur ett objektivt perspektiv. Likväl kan det vara av 

intresse att ta del av åsikter från jurister som dagligen arbetar med de här relevanta 

frågorna. 

1.6 Disposition  

Inledningsvis kommer i kapitel 2 ges en övergripande beskrivning av LOU och dess 

bakgrund. Därefter kommer fokus att ligga på bestämmelserna kring rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering med avstamp i en genomgång av lagtexten i förhållande 

till EU-direktiv och äldre lydelse i kapitel 3. Eftersom EU-domstolens praxis har 

avgörande betydelse för innebörden av den svenska bestämmelsen, och svensk rättspraxis 

måste läsas i ljuset av domarna från EU-domstolen innehåller kapitel 4 en tämligen 

djupgående genomgång av de i sammanhanget relevanta domarna från EU-domstolen, 

varpå en genomgång av svensk domstolspraxis på området följer i kapitel 5, där 

kammarrättspraxis av utrymmesskäl har behandlats något översiktligt. I kapitel 6 

 
15 I ett sådant verk, vars senaste upplaga kom ut i år, anges t.ex. att enligt kammarrättspraxis får 

leverantörer komplettera anbud med myndighetsuppgifter (Forsberg, N., Upphandling, 2019 s. 107). 

Detta trots att EU-domstolen 2013 slog fast att så inte får ske om det rör sig om obligatoriska uppgifter, 

och trots att det är uppenbart att kammarrätterna har tagit till sig detta eftersom några kammarrättsdomar 

som tillåtit komplettering med myndighetsuppgifter, vad jag har kunnat finna, inte har förekommit sedan 

2009. 
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diskuteras den så kallade ”bortre gränsen”, eller, med andra ord, var gränsen för tillåtna 

rättelser, förtydliganden och kompletteringar går och om det är meningsfullt att tala om 

en bortre gräns. 

Slutsatserna av uppsatsens olika delar sammanfattas löpande under uppsatsens gång 

och fokus i de avslutande kommentarerna i kapitel 7 ligger därför inte på att ge en 

detaljerad sammanfattning av uppsatsens slutsatser utan snarare på en analys av de 

konsekvenser gällande rätt får. 



-7- 

2 Övergripande om LOU 

2.1 Historik 

Även om våra nuvarande upphandlingsbestämmelser har sin grund i EU-rätten, har 

Sverige under hela 1900-talet haft bestämmelser som reglerar den offentliga 

upphandlingen. Tanken med regleringen var att skattemedlen skulle användas på ett 

affärsmässigt, offentligt och rättssäkert sätt. Det fanns också en tanke om att främja 

svensk industri – huvudregeln var att svenska varor skulle ha företräde framför 

utländska.16 

Till följd av Sveriges anslutning till EES-samarbetet krävdes en anpassning av den 

svenska regleringen av offentlig upphandling till den som gällde för den inre marknaden, 

och den 1 januari 1994 trädde 1992 års LOU i kraft. Någon större förändring avseende 

själva syftet med regleringen innebar dock 1992 års LOU inte (bortsett från regeln om att 

ge svenska varor företräde). Däremot kom fler aktörer att omfattas av reglerna och det 

blev nu möjligt att få upphandlingar prövade i domstol.17  

Den 1 januari 2008 ersattes 1992 års LOU av 2007 års LOU, vilken i sin tur den 

1 januari 2017 ersattes av LOU. Lagarna har sin grund i EU:s upphandlingsdirektiv 

2004/18/EG respektive 2014/24/EU (LOU-direktivet) där till exempel bestämmelser om 

integrering av miljö-, sociala och arbetsrättsliga hänsyn i upphandlingsprocessen var 

nyheter.18 

2.2 Tillämpningsområdet 

Enligt LOU 1 kap. 2 § gäller lagen för upphandling eller projekttävling som genomförs 

av en upphandlande myndighet. Enligt samma lagrum är en upphandling de åtgärder som 

vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av 

kontrakt. En upphandlande myndighet definieras som en statlig eller kommunal 

myndighet (LOU 1 kap. 22 §). Undantag från LOU:s tillämpningsområde anges i 3 kap. 

och omfattar bland annat upphandling som omfattas av LUF och LUFS, allmänt 

kommunikationsnät, fastigheter, vissa juridiska och finansiella tjänster samt skiljemanna- 

och förlikningsuppdrag. 

 
16 Prop. 1992/93:88 s. 34. 
17 A. prop. s. 1. 
18 Prop. 2006/07:128 s. 1–2 och prop. 2015/16:195 s. 1. 
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2.3 De grundläggande principerna 

Under hela upphandlingsförfarandet måste enligt LOU 4 kap. 1 § fem grundläggande 

principer iakttas. Dessa principer kan beskrivas på följande sätt:19 

Icke-diskrimineringsprincipen innebär att det är förbjudet att direkt eller indirekt 

diskriminera en leverantör på grund av nationalitet, till exempel genom att i en 

upphandling ställa krav som endast svenska leverantörer kan uppfylla. Detta gäller även 

om den upphandlande myndigheten inte har anledning att vänta sig annat än anbud från 

svenska leverantörer. 

Likabehandlingsprincipen innebär att alla leverantörer ska behandlas lika. Den 

upphandlande myndigheten får vare sig positivt eller negativt särbehandla olika 

leverantörer. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information 

samtidigt och den upphandlande myndigheten får vanligtvis inte kräva en viss tillverkare 

eller ett visst varumärke avseende en vara, om man inte lägger till orden ”eller likvärdig”. 

Öppenhetsprincipen, eller transparensprincipen som den också kallas, syftar till att 

säkerställa att det går att kontrollera att en upphandling har skett i enlighet med 

upphandlingsreglerna. En upphandling måste annonseras och upphandlingsdokumenten 

ska vara tydliga både vad gäller krav och hur utvärderingen av anbuden går till. 

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven i en upphandling ska vara lämpliga och 

nödvändiga för att uppnå syftet med upphandlingen. Kraven som ställs på såväl 

leverantörer som det som levereras ska alltså stå i rimlig proportion till det som ska 

upphandlas. 

Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat och andra typer 

av handlingar som har utfärdats av myndigheter i de olika EU/EES-länderna ska vara 

giltiga även i de övriga medlemsländerna, om de motsvarar vad som efterfrågas i 

upphandlingsdokumenten. 

Framför allt likabehandlings- och öppenhetsprinciperna kommer vi att få anledning 

att titta närmare på längre fram. 

2.4 Upphandlingsprocessen20 

En upphandling inleds med en planeringsfas då den upphandlande myndigheten 

fastställer vad som behöver upphandlas och tar fram ett lämpligt förfrågningsunderlag. 

 
19 Se t.ex. Toftegaard, E., Offentlig upphandling, 2018, s. 59–63. 
20 För en mer detaljerad beskrivning av upphandlingsprocessen, se t.ex. Upphandlingsmyndighetens 

hemsida: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/. 

Upphandlingsprocessen framgår också av LOU. 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/Processen-for-LOU/upphandlingen/
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Därefter annonserar man upphandlingen och potentiella leverantörer anmodas att lämna 

in anbud inom en viss tid. Efter anbudstidens slut öppnas anbuden och man går in i 

kvalificeringsfasen där leverantörer kan uteslutas för att de till exempel har begått vissa 

brott eller för att de inte uppfyller de krav som den upphandlande myndigheten ställt på 

leverantörerna. Därpå följer utvärderingsfasen där en prövning görs av om anbuden som 

lämnats av de kvalificerade leverantörerna uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. 

Därefter sker kontraktstilldelning utifrån de kriterier den upphandlande myndigheten har 

ställt upp.  

2.5 Överprövning 

När den upphandlande myndigheten har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet 

inträder enligt LOU 20 kap. 1 § en avtalsspärr under 10 eller 15 dagar, beroende på om 

underrättelsen skickades elektroniskt eller på annat sätt, då leverantörer ska kunna ansöka 

om överprövning av upphandlingen hos förvaltningsrätten innan avtal har ingåtts (det 

finns även vissa möjligheter att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet när avtal 

redan har ingåtts (LOU 20 kap. 13 §)). Leverantörer har visserligen möjlighet att ansöka 

om överprövning under hela upphandlingens gång,21 men enligt statistik för Sverige sker 

97 % av överprövningarna efter tilldelningsbeslutet.22 

Vid en ansökan om överprövning blir följden enligt LOU 20 kap. 6 §, om rätten 

kommer fram till att den upphandlande myndigheten har brutit mot de grundläggande 

principerna eller någon annan bestämmelse i LOU och att detta lett till att en leverantör 

har lidit eller kan komma att lida skada, att upphandlingen ska göras om eller att den får 

avslutas först sedan rättelse gjorts. 

 
21 I mål C-26/03, Stadt Halle slog EU-domstolen fast att det första beslutet i en upphandling som kan bli 

föremål för överprövning är den upphandlande myndighetens beslut om huruvida en upphandling ska 

genomföras eller ej. 
22 Kartläggning och analys av mål om överprövning, Upphandlingsmyndighetens rapport 2017:7 s. 66. 
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3 Bestämmelserna 

3.1 Den svenska lagtexten 

Det är alltså bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud 

i LOU 4 kap. 9 § som denna uppsats handlar om. Enligt paragrafens första stycke får en 

upphandlande myndighet tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, 

felräkning eller något annat fel i en handling som har givits in av leverantören. 

Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar 

en sådan handling. Enligt paragrafens andra stycke får en sådan åtgärd vidtas endast om 

den är förenlig med principerna om likabehandling och öppenhet. (Se rutan på s. 13 för 

paragrafens exakta ordalydelse.) 

3.2 Tillämpningsområde 

Enligt förarbetena valde man att placera bestämmelsen om rättelse av fel, förtydligande 

och komplettering av anbud i LOU:s 4 kap. om allmänna bestämmelser för att markera 

att bestämmelserna gäller samtliga upphandlingsförfaranden som omfattas av LOU till 

skillnad från till exempel bestämmelserna i 6 kap. om upphandlingsförfaranden där det 

finns särskilda bestämmelser om hur ändringar får ske vid till exempel förhandlat 

förfarande.23 I 2007 års LOU var bestämmelserna om rättelse av fel, förtydligande och 

komplettering i stället placerade i kapitlet om kommunikation, information och 

dokumentation. 

3.3 Nuvarande lydelse jämfört med art. 56(3) i LOU-direktivet 

LOU 4 kap. 9 § avser att genomföra artikel 56(3) i LOU-direktivet. Den metod för att 

genomföra EU-direktiv som har kommit att anses som mest tillfredsställande är ett 

ordagrant införlivande i svensk lagtext.24 I utformningen av LOU 4 kap. 9 § har man 

emellertid frångått direktivtextens formuleringar något. I samband med utredningen som 

resulterade i 2007 års LOU framförde Lagrådet kritik mot den vedertagna direktivnära 

metoden och menade att en direktivnära språklig utformning kunde medföra att ”de 

oklarheter som finns i direktiven och den många gånger komplexa utformningen av 

direktivens bestämmelser överförs till den svenska lagstiftningen”.25 Just direktivets 

 
23 Prop. 2015/16:195 s. 447–448. 
24 SOU 2014:51 s. 18. 
25 Prop. 2006/07:128 bil. 14 s. 595. 
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bestämmelser om rättelse av fel, förtydligande och komplettering ansåg Lagrådet 

behövde klargöras om de alls skulle behållas och Lagrådet hänvisade också till den 

möjlighet som direktivet ger att föreskriva annat i nationell rätt (se rutan på s. 13 för 

lydelsen av art. 56(3)).26 Formuleringen i art. 56(3) ”såvida inte annat föreskrivs i 

nationell rätt som genomför detta direktiv” är svårtolkad, men enligt förarbetena antas 

den innebära att en medlemsstat kan välja att antingen inte genomföra artikeln över huvud 

taget eller att ha en striktare reglering avseende rättelse av fel etc. än artikelns.27 Att på 

nationell nivå välja en mindre strikt reglering skulle alltså inte vara möjligt. Att man från 

svenskt håll inte vill ha en striktare reglering än vad direktivet ger framgår av 

förarbetena.28  

Enligt direktivet ska de berörda ekonomiska aktörerna ges en ”lämplig tidsfrist” att 

komplettera, förtydliga eller färdigställa relevant information eller dokumentation. Detta 

krav på lämplig tidsfrist har utelämnats i LOU 4 kap. 9 §. Enligt förarbetena är detta inte 

för att något krav på tidsfrist inte bör ställas utan för att det ligger i sakens natur att sådana 

åtgärder ska ske inom en viss tid och att det därför vore onödigt att tynga lagtexten med 

en sådan föreskrift.29 

I den svenska lagtexten har man även utelämnat direktivets hänvisningar till 

”information och dokumentation” och till dokument som saknas och det framgår inte helt 

tydligt av den svenska lagtexten att man inte bara kan rätta, förtydliga och komplettera 

redan ingivna handlingar utan även ge in nya handlingar. Avsikten är dock, som nämnts, 

inte att ge den svenska regleringen en striktare utformning än direktivets. Enligt 

förarbetena omfattas begreppet färdigställande av information och dokumentation av 

begreppet komplettering,30 och man nämner även inlämnande av intyg som exempel på 

konkretiserande av tidigare lämnade uppgifter.31 Att inge nya handlingar bör därför vara 

möjligt. 

3.4 Nuvarande lydelse jämfört med 2007 års LOU 

Enligt LOU 4 kap. 9 § 1 st. är det den upphandlande myndigheten som får tillåta eller 

begära rättelse av fel, förtydligande och komplettering. Bestämmelsen är fakultativ – det 

är upp till myndigheten att bestämma om en sådan åtgärd får ske. En leverantör kan alltså 

 
26 Prop. 2015/16:195 s. 446. 
27 SOU 2014:51 s. 398. 
28 Prop. 2015/16:195 s. 447. 
29 SOU 2014:51 s. 398. 
30 Prop. 2015/16:195 s. 447. 
31 Prop. 2015/16:195 s. 977. 
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inte kräva att den ska tillåtas att rätta fel, förtydliga eller komplettera. Någon skyldighet 

från myndighetens sida att begära en sådan åtgärd från leverantören kan heller inte utläsas 

av lagtexten.32 Enligt 2007 års LOU 9 kap. 8 § 2 st. var det endast den upphandlande 

myndigheten som fick begära förtydligande och komplettering. Sådana åtgärder som hade 

skett på leverantörens initiativ skulle ej beaktas.33 Med den nuvarande lydelsen kan även 

leverantören ta initiativ till förtydligande och komplettering.  

En annan skillnad jämfört med lydelsen i 2007 års LOU är att det tidigare skulle röra 

sig om en uppenbar felskrivning eller felräkning eller något annat uppenbart fel för att 

rättelse skulle få ske. Något sådant uppenbarhetsrekvisit finns inte i de relevanta artiklarna 

vare sig i 2004 eller 2014 års direktiv34 (se rutan på s. 13 för artiklarnas ordalydelse) och 

enligt förarbetena togs uppenbarhetsrekvisitet därför bort från den svenska lagtexten 

eftersom man inte vill sätta snävare gränser för rättelse än vad som gäller enligt 

direktivbestämmelserna.35 EU-domstolen har emellertid, som vi ska se i kapitel 4, i ett 

flertal domar påpekat att det är just när det är uppenbart att uppgifter kräver en enkel 

förklaring eller när det är för att undanröja uppenbara sakfel som anbud kan rättas eller 

kompletteras.36 Att uppenbarhetsrekvisitet har tagits bort ur lagtexten har därför knappast 

någon större praktisk betydelse. 

Att någon obegränsad möjlighet till rättelse av fel, förtydligande och komplettering 

inte föreligger framgår även av såväl direktiv som lagtext. Enligt artikel 56(3) måste 

sådana åtgärder göras i full överensstämmelse med principerna om likabehandling och 

öppenhet, en begränsning som återfinns i andra stycket av LOU 4 kap. 9 §. I 2007 års 

LOU hänvisade man i stället till att åtgärderna endast fick vidtas om det kunde ske utan 

risk för särbehandling och konkurrensbegränsning, men det innebar i praktiken samma 

sak. Som påpekas i propositionen ska principerna om likabehandling och öppenhet tolkas 

i enlighet med EU-domstolens praxis.37 EU-domstolens praxis har med andra ord 

avgörande betydelse vid ett fastställande av var gränsen går för vad som är tillåtet när det 

gäller rättelse av fel, förtydligande och komplettering av anbud. 

 
32 Se Ågren, R., Skyldighet att begära klargöranden av anbud?, 2018, för en diskussion kring en eventuell 

skyldighet från myndighetens sida att begära klargöranden av anbud. 
33 Se KamR Göteborg mål nr 1798-15 m.fl. där kammarrätten slog fast att en komplettering inte kunde 

anses ha skett på den upphandlande myndighetens initiativ och därmed stod i strid med bestämmelserna 

om rättelse av fel, förtydligande och komplettering. 
34 Art. 51 av direktiv 2004/18/EU respektive art. 56(3) av direktiv 2014/24/EU. 
35 Prop. 2015/16:195 s. 446.  
36 Mål 599/10, SAG ELV p. 40, mål C-336/12, Manova p. 32, mål C-324-14, Partner Apelski p. 63, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 29, mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 50. 
37 A. prop. s. 447. 
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Tidigare lydelse 

 

2007 års LOU 9 kap. 8 § 

En upphandlande myndighet får tillåta att en 

anbudssökande eller anbudsgivare rättar en 

uppenbar felskrivning eller felräkning eller 

något annat uppenbart fel i anbudsansökan 

eller anbudet. 

Myndigheten får begära att en 

anbudsansökan eller ett anbud förtydligas 

eller kompletteras om det kan ske utan risk 

för särbehandling eller konkurrens-

begränsning. Myndigheten får också begära 

att en leverantör förtydligar eller komplette-

rar handlingar som getts in och som avses i 

10 och 11 kap. 

 Nuvarande lydelse 

 

LOU 4 kap. 9 § 

En upphandlande myndighet får tillåta eller 

begära att en leverantör rättar en fel-

skrivning, felräkning eller något annat fel i 

en handling som har getts in av leverantören. 

Myndigheten får också tillåta eller begära att 

en leverantör förtydligar eller kompletterar 

en sådan handling. 

En åtgärd enligt första stycket ska vara 

förenlig med principerna om likabehandling 

och öppenhet. 

   

Art 51 av direktiv 2004/18/EU 

Den upphandlande myndigheten får anmoda 

de ekonomiska aktörerna att komplettera 

eller förtydliga inlämnade certifikat och 

handlingar med tillämpning av artiklarna 

45–50. 

 Art 56(3) av direktiv 2014/24/EU 

Om information eller dokumentation som 

ska lämnas av de ekonomiska aktörerna är 

eller verkar vara ofullständig eller felaktig 

eller om särskilda dokument saknas, får den 

upphandlande myndigheten, såvida inte 

annat föreskrivs i nationell rätt som 

genomför detta direktiv, begära att de 

berörda ekonomiska aktörerna lämnar, 

kompletterar, förtydligar eller färdigställer 

relevant information eller dokumentation 

inom en lämplig tidsfrist, förutsatt att en 

sådan begäran görs i full överensstämmelse 

med principerna om likabehandling och 

öppenhet. 
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4 EU-domstolens praxis 

4.1 Det dubbla syftet och principerna om likabehandling och öppenhet 

EU-domstolen har i ett flertal mål konstaterat att de unionsrättsliga bestämmelserna om 

offentlig upphandling har det dubbla syftet att säkerställa dels fri rörlighet för tjänster och 

dels att konkurrensen för sådana tjänster inte snedvrids i någon medlemsstat.38 Principen 

om likabehandling har särskild betydelse för att uppnå detta dubbla syfte och för att det 

ska vara möjligt att kontrollera att principen om likabehandling tillämpas krävs en 

tillämpning av principen om öppenhet.39  

Direktiven avseende offentlig upphandling har inte alltid specifikt nämnt principen 

om likabehandling. I en dom från 1993, mål C-243/89, Stora Bält, som rörde upphandling 

av byggandet av en bro över Stora Bälts västra sund och där den upphandlande 

myndigheten bland annat förhandlade med en anbudsgivare vars anbud inte var förenligt 

med förfrågningsunderlaget, konstaterade EU-domstolen emellertid att ”även om 

direktivet inte uttryckligen nämner principen om likabehandling av anbudsgivarna, 

kvarstår likväl att skyldigheten att respektera denna princip är central i direktivet.”40 

Vidare förklarade domstolen att likabehandlingsprincipen omfattas bland annat av det i 

direktivets ingress nämnda syftet att utveckla en effektiv konkurrens inom området för 

offentlig upphandling.41 

Tolkningen av likabehandlings- och öppenhetsprincipernas innebörd har vuxit fram 

genom EU-domstolens praxis över tid. Likabehandlingsprincipen innebär till exempel att 

lika situationer inte får behandlas olika och att olika situationer inte får behandlas lika, 

såvida det inte finns sakliga skäl för en sådan behandling.42 EU-domstolen har också 

förtydligat att det huvudsakliga syftet med öppenhetsprincipen som följer av 

likabehandlingsprincipen är att garantera att det inte förekommer någon risk för 

 
38 Se t.ex. mål C-470/99, Universale-Bau p. 89, mål C-19/00, SIAC Construction p. 32–33, mål C-454/06, 

Pressetext Nachrichtenagentur p. 31–32, mål C-213/07, Michaniki p. 39, mål 599/10, SAG ELV p. 25,  

mål C-336/12, Manova p. 28 och mål C-151/16, Archus och Gama p. 25. 
39 A. punkter. 
40 Mål C-243/89, Stora Bält p. 33. Direktivet i fråga var rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 

om samordning av förfaranden vid tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och 

anläggningsarbeten. 
41 A. punkt. 
42 Se t.ex. mål C-434/02, Arnold André p. 68, mål C-210/03, Swedish Match m.fl. p. 70 och C-34/03, 

Fabricom p. 27. 
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favorisering eller godtycke från den upphandlande myndighetens sida.43 För att undvika 

favorisering har den upphandlande myndigheten också en skyldighet att kontrollera om 

det finns eventuella intressekonflikter, som till exempel i mål C-538/13, eVigilo, där en 

expert som visade sig vara partisk var inblandad i en upphandling av ett system för att 

varna och informera allmänheten med hjälp av infrastrukturen i mobiltelefoninätverk. 

EU-domstolen förklarade att det åligger den upphandlande myndigheten att vidta åtgärder 

för att förhindra och upptäcka intressekonflikter samt att åtgärda dessa.44 

Av särskild betydelse vid bedömningen av om rättelser, förtydliganden och 

kompletteringar av anbud är möjliga är EU-domstolens uttalanden om att en tillämpning 

av likabehandlingsprincipen innebär att anbudsgivarna ska behandlas lika både när de 

utarbetar sina anbud och när anbuden prövas av den upphandlande myndigheten,45 och 

att detta i sin tur innebär att kriterierna för tilldelning av kontrakt måste vara formulerade 

på ett sådant sätt att alla ”rimligt informerade och normalt omsorgsfulla” anbudsgivare 

kan tolka kriterierna på samma sätt.46 Vidare åligger det den upphandlande myndigheten 

att strängt följa de kriterier den själv har fastställt.47 

4.2 Principerna om likabehandling och öppenhet och möjligheterna till 

rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud 

4.2.1 Mål C-87/94, Vallonska bussarna 

Vad principerna om likabehandling och öppenhet innebär specifikt i förhållande till 

möjligheterna till rättelser, förtydliganden och kompletteringar av anbud har EU-

domstolen klarlagt i ett flertal domar, varav den första är domen från 1996 i mål C-87/94, 

Vallonska bussarna.  

I Vallonska bussarna-målet upphandlade Société régionale wallone du transport 

(SRWT) 307 stycken standardbussar. Efter att anbudstiden hade gått ut lämnade en av 

 
43 Mål C-496/99, CAS Succhi di Frutta p. 111, mål C- 599/10, SAG ELV p. 25, mål C-538/13, eVigilo 

p. 34. 
44 Mål C-538/13, eVigilo p. 43. 
45 Mål C-470/99, Universale-Bau p. 93, mål C-496/99, CAS Succhi di Frutta p. 111, mål C-19/00, SIAC 

Construction p. 34, mål C-34/03, Fabricom p. 29, mål C-213/07, Michaniki p. 45, mål C-396/14, MT 

Højgaard och Züblin p. 37, mål C-538/13, eVigilo p. 33. 
46 Mål C-470/99, Universale-Bau p. 97, mål C-496/99, CAS Succhi di Frutta p. 111, mål C-513/99, 

Concordia Bus Finland p. 62, mål C-19/00, SIAC Construction p. 42-44, mål C-42/13, Cartiera dell'Adda 

p. 44, mål C-324/14, Partner Apelski p. 61, mål C-171/15, Connexxion Taxi Services p. 40, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 33 och mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 51. 
47 Mål C-470/99, Universale-Bau p. 97, mål C-496/99, CAS Succhi di Frutta p. 111, mål C-19/00, SIAC 

Construction p. 44, mål C-336/12, Manova p. 40, mål C-42/13, Cartiera dell'Adda p. 44, mål C-324/14, 

Partner Apelski p. 61, mål C-171/15, Connexxion Taxi Services p. 40, mål C-131/16, Archus och Gama 

p. 33 och mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 51.  
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anbudsgivarna, EMI, in tre ”tilläggsanmärkningar” till den upphandlande myndigheten 

avseende sitt ursprungliga anbud. Efter anbudsöppningen hade man kommit fram till att 

ett av kontrakten skulle ges till bolaget Van Hool, men när SRWT tog hänsyn till EMI:s 

tilläggsanmärkningar blev resultatet i stället att kontraktet skulle tilldelas EMI. Van Hool 

lämnade in ett klagomål till Europeiska gemenskapernas kommission (kommissionen). 

Kommissionen menade att Belgien hade gjort sig skyldigt till fördragsbrott och brutit mot 

likabehandlingsprincipen när man tagit hänsyn till ändringar i ett anbud som gjorts efter 

anbudsöppningen och antagit ett anbud som inte uppfyllde upphandlingskriterierna i 

förfrågningsunderlaget. Kommissionen uppmanade den belgiska regeringen att ingripa 

och upphäva de rättsliga verkningarna av avtalet mellan SRWT och EMI. 

Den belgiska regeringen svarade att det inte rörde sig om ett fördragsbrott eftersom 

direktivet inte var tillämpligt i det aktuella fallet. Detta eftersom samtliga anbudsgivare 

var belgiska bolag och det därmed rörde sig om ett helt internt belgiskt förhållande. EU-

domstolen godtog inte det argumentet utan förklarade att kraven som ställs på de 

upphandlande myndigheterna i direktivet inte är underställda något villkor avseende 

anbudsgivarnas nationalitet eller hemvist. Dessutom är det fortfarande möjligt att företag 

i andra medlemsstater på något sätt berörs av den offentliga upphandlingen trots att 

anbudsgivarna endast är belgiska bolag. Faktum var att motorerna till EMI:s bussar skulle 

tillverkas av franska Renault. 

Den belgiska regeringen menade vidare att de inte hade varit tvungna att använda sig 

av ett öppet upphandlingsförfarande utan i stället hade kunnat använda ett förhandlat 

förfarande. EU-domstolen anmärkte att när ett visst förfarande har inletts råder en 

skyldighet att iaktta de regler som är tillämpliga på just det förfarandet till dess att 

förfarandet avslutats och ett kontrakt tilldelats. 

Det framgår av domen att SWRT inledningsvis ansåg att EMI:s tilläggsanmärkningar 

var ändringar av anbudet som inte kunde beaktas men att man efter att ha konsulterat det 

belgiska transportministeriet blivit informerade om att det var rättsligt oproblematiskt att 

ta hänsyn till tilläggsanmärkningarna. Grunden till det kan ha varit det ovan redovisade 

argumentet för att direktivet inte skulle vara tillämpligt, men i målet hävdade den belgiska 

regeringen också att tilläggsanmärkningarna i själva verket inte utgjorde ändringar av 

anbudet eftersom de nya uppgifter som EMI lämnat angående bussarnas 

bränsleförbrukning objektivt kunde kontrolleras och att dessa, samt de nya uppgifter som 

lämnats angående hur ofta motor och växellåda behövde bytas, inte påverkat bussarnas 

tekniska karaktär. Den belgiska regeringen menade även att de andra anbudsgivarna 
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också hade kunnat underrätta SRWT om att deras bussar var bättre än vad som föreskrevs 

i handlingarna. 

Med hänvisning till Stora Bält-domen påminde EU-domstolen om att skyldigheten 

att iaktta likabehandling av anbudsgivare utgör själva kärnan i direktivet samt att 

principen om insyn följer av likabehandlingsprincipen. Likabehandlingsprincipen 

innebär bland annat att den upphandlande myndigheten ska föreskriva en sista dag för 

anbud så att alla anbudsgivare har lika lång tid på sig att förbereda sina anbud samt att 

innehållet i samtliga ingivna anbud offentliggörs på samma gång. 

Likabehandlingsprincipen kräver även att alla anbud ska överensstämma med 

förfrågningsunderlaget så att en objektiv jämförelse av anbuden kan göras. När SRWT 

inte bara beaktade nya uppgifter från EMI efter anbudsöppningen utan även uppgifter 

som inte var i överensstämmelse med förfrågningsunderlaget gav man EMI en fördel 

jämfört med de andra anbudsgivarna och bröt därmed mot likabehandlingsprincipen. EU-

domstolen underströk även att det faktum att de nya uppgifterna hade beaktats innebar att 

anbudsgivarnas placering hade påverkats. 

4.2.2 Generaladvokatens förslag till dom i mål C-87/94, Vallonska bussarna 

Av intresse i sammanhanget är generaladvokatens förslag till dom i Vallonska bussarna-

målet, till vilket det ofta hänvisas i litteratur, analyser och domar även nu över 20 år och 

ett flertal domar från EU-domstolen i frågan senare.48 

Det generaladvokaten gjorde i sitt förslag till dom är att han diskuterade mer utförligt 

än vad EU-domstolen gjorde i själva domen vad som utgör en ändring av ett anbud. 

Generaladvokaten förklarade att en grundläggande utgångspunkt som följer av 

likabehandlingsprincipen är att det är förbjudet att ändra anbuden efter den dag som 

bestämts för ingivande eller öppning av anbuden och att detta förbud bekräftas i rådets 

och kommissionens gemensamma förklaring om artikel 15 i direktiv 90/531/EEC.49 

Enligt rådets och kommissionens gemensamma förklaring om artikel 15 ”kan [dock] 

förhandlingar äga rum med anbudssökande eller anbudsgivare, men då endast i syfte att 

 
48 Se t.ex. Bergström, B. och Stern, J., En pragmatisk syn på förtydligande av anbud behövs, 2017, Falk. 

J., Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 2011, s. 302, Stern, J., Förtydligande och 

komplettering av ska-krav – analys, 2015, Sundström, A., Offentlig upphandling – LOU OCH LUF, 

2011, s. 177–178, samt KamR Göteborg mål nr 7060-13, KamR Jönköping mål nr 1871-13, 2947-14 och   

742–743-16. På s. 977 i prop. 2015/16:195 använder man sig också av generaladvokatens formulering när 

man förklarar vad termerna förtydliga och komplettera har för innebörd även om man inte specifikt 

hänvisar till generaladvokatens förslag till dom. 
49 Artikel 15 i direktiv 90/531/EEC rör upphandlingsförfaranden. 
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precisera och komplettera innehållet i deras anbud eller de upphandlande enheternas krav 

och i den utsträckning detta inte ger upphov till diskriminering.” 50  

EU-kommissionen ansåg att EMI:s tilläggsanmärkningar angående 

bränsleförbrukningen utgjorde ändringar av anbudet, medan den belgiska regeringen 

hävdade att det var fråga om en precisering av uppgifter som redan fanns i anbudet eller, 

om det inte kunde betraktas som en precisering, en rättelse av ett materiellt fel. Enligt 

generaladvokaten handlade tvisten således om huruvida uppgifterna preciserade eller 

ändrade anbudet och han förklarade att termen ”precisera” måste förstås i meningen att 

lämna detaljuppgifter som gör det möjligt att mer klart beskriva föremålet det handlar om 

eller att med större exakthet definiera föremålet. Vad gäller termen ”komplettera” ansåg  

generaladvokaten att det rör sig om att inkomma med kompletterande uppgifter som inte 

tidigare var tillgängliga. Det termerna ”precisera” och ”komplettera” har gemensamt är 

att ”det inte handlar om att ersätta tidigare uppgifter, utan tvärtom konkretisera dem på 

ett eller annat sätt.”51 

4.2.3 Mål C-599/10, SAG ELV 

I en dom från 2012, mål C599/10, SAG ELV, som rörde upphandling i Slovakien av 

tjänster för uppbörd av vägtullar på vissa vägar och där SAG ELV och andra anbudsgivare 

hade fått sina anbud förkastade på grund av onormalt låga pris på anbuden, begärde den 

nationella domstolen förhandsavgöranden från EU-domstolen i frågor rörande 

förtydliganden av anbud. 

EU-domstolen förklarade att det i direktivet i fråga fanns bestämmelser som innebar 

att den upphandlande myndigheten var skyldig att begära att anbudsgivare skulle förklara 

ett onormalt lågt pris. Däremot fanns det ingen motsvarande bestämmelse om en 

skyldighet att begära förtydliganden avseende anbud som var oklara på annat sätt eller 

inte uppfyllde kraven i de tekniska specifikationerna. Tvärtom, fanns det, vid en begäran 

om förtydligande av ett oklart anbud, risk att det framstod som om anbudet förhandlats 

fram bakom stängda dörrar till nackdel för de övriga anbudsgivarna om det slutade med 

att anbudet som förtydligandet gällde antogs. Vidare menade EU-domstolen att 

anbudsgivare vars anbud var oklara inte kunde framföra kritik mot avsaknaden av en 

skyldighet från den upphandlande myndighetens sida att begära förtydliganden av oklara 

 
50 Rådets och kommissionens gemensamma förklaring om artikel 15 i direktiv 90/531/EEC återfinns i 

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 297, 29 oktober 1990, s. 48. 
51 Generaladvokatens förslag till dom i mål C-87/94, Vallonska bussarna p. 37. 
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anbud ”eftersom det förhållandet att anbudet är oklart endast beror på att de, vid 

formuleringen av anbudet, har brustit i sin omsorgsplikt, vilken gäller för de berörda 

anbudssökandena liksom övriga anbudssökande.”52 

Vad gäller rättelser, förtydliganden och kompletteringar i övrigt, förklarade EU-

domstolen att uppgifter i ett anbud undantagsvis kan rättas eller kompletteras på en 

specifik punkt, till exempel för att undanröja uppenbara sakfel eller om det är uppenbart 

att uppgifterna kräver en enkel förklaring. Av vikt är dock att sådana rättelser, 

förtydliganden och kompletteringar inte får leda till att anbudsgivaren i själva verket 

lämnar in ett nytt anbud. Den upphandlande myndigheten måste också tänka på att 

behandla samtliga anbudssökande på att likartat och lojalt sätt, vilket innebär att en 

begäran om förtydligande från den upphandlande myndigheten måste göras först efter att 

den har tagit del av samtliga anbud, att denna begäran om förtydligande måste skickas till 

samtliga företag som befinner sig i samma situation samt att begäran måste omfatta 

samtliga punkter i anbudet som är oklara eller som inte uppfyller kraven i de tekniska 

specifikationerna i förfrågningsunderlaget. EU-domstolen betonade att det inte får 

framstå som om en sådan begäran om förtydligande, efter urvalsförfarandet och med 

hänsyn till dess utgång, på ett otillbörligt sätt gynnade eller missgynnade den eller de 

anbudssökande som var föremål för begäran. 

4.2.4 Mål C-336/12, Manova 

I mål C-336/12, Manova, upphandlade det danska Ministeriet för Forskning, Innovation 

og Videregående Uddannelser drift av sju studie- och yrkesvägledningscenter. Enligt 

urvalskriterierna skulle anbudsgivarna bland annat lämna in sina senaste årsbokslut. När 

ansökningshandlingarna från två av anbudsgivarna – SDU och KU – saknade årsbokslut 

kontaktade ministeriet dem via e-post och begärde in årsboksluten från dem. Senare 

valdes SDU och KU, tillsammans med Manova, ut för att lämna anbud för samtliga 

studie- och yrkesvägledningscenter. När ministeriet tilldelade kontrakten till SDU och 

KU överklagade Manova till överklagandenämnden för offentlig upphandling som 

fastslog att ministeriet hade åsidosatt likabehandlingsprincipen när man inte hade 

förkastat anbuden från SDU och KU när de saknade de begärda årsboksluten.  

När målet överklagades av ministeriet och togs upp i nästa instans bad den danska 

domstolen EU-domstolen om ett förhandsavgörande i frågan kring synen på ”historiska” 

dokument som årsbokslut och huruvida en upphandlande myndighet hade möjlighet att 

 
52 Mål C599/10, SAG ELV p. 38. 
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begära in ett årsbokslut som enligt förfrågningsunderlaget skulle bifogas anbudet på sätt 

som skett i målet. 

EU-domstolen inledde med att upprepa vad den i tidigare mål slagit fast om det 

dubbla syftet med bestämmelserna om offentlig upphandling och att principen om 

likabehandling av anbudsgivarna gäller, samt att anbud i princip inte kan ändras efter det 

att de har givits in. EU-domstolen redogjorde sedan för det den sagt i SAG ELV-målet 

angående de möjligheter som undantagsvis finns för en upphandlande myndighet att 

begära förtydliganden och hur det får gå till. Enligt EU-domstolen är det möjligt för den 

upphandlande myndigheten att begära in just uppgifter, såsom offentliggjorda årsbokslut, 

som det objektivt går att kontrollera att de förelåg före utgången av fristen för att lämna 

in anbuden. Så är emellertid inte fallet om det av förfrågningsunderlaget framgår att om 

en handling eller upplysning saknades detta skulle innebära att anbudsgivaren uteslöts 

från upphandlingen. Det ankommer nämligen på den upphandlande myndigheten att 

strängt följa de kriterier som den själv har fastställt.  

4.2.5 Mål C-561/12, Nordecon 

I mål C-561/12, Nordecon, rörde det sig om ett förhandlat förfarande där vägverket i 

Estland upphandlade planläggning och anläggande av en viss vägsträckning. I ett 

förhandlat förfarande vänder sig den upphandlande myndigheten till utvalda 

anbudsgivare och förhandlar om kontraktsvillkoren med en eller flera av dem. I ett sådant 

förfarande finns det alltså ett visst utrymme för förhandling mellan den upphandlande 

myndigheten och anbudsgivarna.  

I Nordecon-målet hade vägverket beslutat att pröva samtliga fyra anbud som givits 

in trots att ett av anbuden – det från Nordecon-koncernen – avvek från 

förfrågningsunderlaget. Enligt förfrågningsunderlaget skulle mittremsan på 

vägsträckningen som upphandlingen avsåg vara 13,5 meter bred i ett visst intervall och 

sex meter bred i ett annat. I Nordecons anbud angavs att mittremsan skulle vara sex meter 

bred på hela vägsträckningen. Vägverket ändrade sitt ursprungliga förfrågningsunderlag 

så att mittremsan skulle vara sex meter bred på hela vägsträckningen i överensstämmelse 

med Nordecons anbud och lät de övriga tre anbudsgivarna lämna anbud utifrån det nya 

kriteriet, vilket ledde till att anbudet från Lemminkäinenkoncernen antogs. 

Nordecon överklagade beslutet, vilket resulterade i att Nordecons anbud antogs, ett 

beslut som överklagades av Lemminkäinenkoncernen. Så småningom hamnade målet i 

Estlands högsta domstol som begärde ett förhandsavgörande från EU-domstolen 
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angående frågan huruvida det är tillåtet för en upphandlande myndighet att förhandla med 

anbudsgivarna om sådana anbud som inte uppfyller de bindande kraven i de tekniska 

specifikationerna för upphandlingen. 

EU-domstolen påminde om att likabehandlings- och öppenhetsprinciperna gäller vid 

behandlingen av anbudsgivare även vid förhandlade förfaranden i syfte att garantera att 

det inte förekommer någon risk för favorisering eller godtycke från den upphandlande 

myndighetens sida och påpekade att om den upphandlande myndigheten kunde frångå de 

krav i förfrågningsunderlaget den bestämt skulle vara bindande så åsidosatte man 

öppenhetsprincipen. Det skulle även innebära att fastställandet av bindande villkor i 

förfrågningsunderlaget inte fyllde någon som helt funktion. EU-domstolen slog fast att 

det inte var tillåtet för en upphandlande myndighet att förhandla med anbudsgivarna om 

anbud som inte uppfyller de bindande kraven i de tekniska specifikationerna för 

upphandlingen. 

4.2.6 Mål C-42/13, Cartiera dell'Adda 

I mål C-42/13, Cartiera dell’Adda, upphandlade italienska CEM Ambiente hantering av 

papper och kartong från sopsortering av kommunalt avfall. Enligt italiensk rätt fick till 

exempel firmatecknare eller den tekniska chefen för ett företag inte vara föremål för åtal 

eller en fällande dom om företaget skulle delta i en offentlig upphandling. CEM Ambiente 

hade angivit i förfrågningsunderlaget avseende den aktuella upphandlingen att en 

anbudsgivare som inte hade lämnat handlingar eller uppgifter som visade att allmänna 

eller särskilda krav hade uppfyllts skulle uteslutas från upphandlingsförfarandet. Cartiera 

dell’Addas anbud saknade uppgifter avseende personen som hade angivits vara teknisk 

chef varigenom det intygades att det inte förelåg något åtal eller fällande dom gentemot 

honom och uteslöts på grund av det från upphandlingsförfarandet. Efter att ha blivit 

meddelade om uteslutningen lämnade Cartiera dell’Adda de saknade uppgifterna om den 

tekniska chefen till CEM Ambiente och man uppgav även senare att man hade angivit fel 

person som teknisk chef av misstag och att personen i fråga i själva verket inte var teknisk 

chef och att det därför inte krävdes något intyg avseende åtal och domar för honom. När 

CEM Ambient inte svarade väckte Cartiera dell’Adda talan mot CEM Ambiente vid 

italiensk domstol. Den italienska domstolen begärde ett förhandsavgörande från EU-

domstolen avseende frågorna kring uteslutande av en anbudsgivare vid underlåtenhet att 

fullgöra sina skyldigheter enligt förfrågningsunderlaget och möjligheterna till 

komplettering av ett anbud efter att fristen för att lämna anbud har löpt ut. 
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EU-domstolen påpekade, med hänvisning till Manova-domen, att man redan hade 

slagit fast att det ankommer på den upphandlande myndigheten att strängt följa de 

kriterier som den själv har fastställt. Om en anbudsgivare enligt förfrågningsunderlaget 

ska uteslutas om vissa handlingar eller uppgifter saknas, har den upphandlande 

myndigheten en skyldighet att utesluta en anbudsgivare om den har underlåtit att lämna 

in sådana handlingar eller uppgifter. EU-domstolen betonade även vikten av att utforma 

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

informerade och normalt omsorgsfulla anbudsgivare ska kunna förstå den exakta 

innebörden av det och tolka det på samma sätt och dels för att den upphandlande 

myndigheten ska kunna kontrollera att anbuden uppfyller de uppställda kraven. EU-

domstolen förklarade att det i det aktuella målet inte förelåg något hinder för den 

upphandlande myndigheten att utesluta Cartiera dell’Adda från upphandlingsförfarandet 

på grund av frånvaron av det efterfrågade intyget för den tekniska chefen. EU-domstolen 

påpekade också att om den upphandlande myndigheten inte ansåg att utelämnandet av de 

efterfrågade uppgifterna var en rent formell oegentlighet kunde den inte heller tillåta 

anbudsgivaren att efter utgången av fristen för ingivande av anbud avhjälpa ett sådant 

utelämnande. Möjligheten att komplettera eller förtydliga inlämnade handlingar enligt det 

då gällande upphandlingsdirektivet skulle inte tolkas på så sätt att den upphandlande 

myndigheten fick godta vilka rättelser som helst av utelämnanden som enligt uttryckliga 

bestämmelser i förfrågningsunderlaget skulle leda till att anbudsgivare uteslöts. I det 

aktuella målet hade det varit förenligt med principerna om likabehandling och öppenhet 

att utesluta Cartiera dell’Adda från upphandlingsförfarandet, slog EU-domstolen fast. 

4.2.7 Mål C-324/14, Partner Apelski 

I mål C-324/14, Partner Apelski, upphandlade renhållningsmyndigheten i Warszawa 

mekanisk renhållning av gatorna i Warszawa under vintern och sommaren 2014–2017 

och anbudsgivarna kunde lämna anbud avseende hela staden eller endast vissa stadsdelar. 

Partner Apelski lämnade ett anbud avseende hela staden. Renhållningsmyndigheten 

ifrågasatte Partner Apelskis kapacitet att fullgöra uppdraget och begärde vissa 

kompletteringar. Partner Apelski anhöll då om att anbudet skulle beaktas även vid 

tilldelning av kontrakt avseende de enskilda stadsdelarna så att ett eventuellt avslag inte 

skulle gälla hela kontraktet utan endast de delar där bolaget inte ansågs uppfylla 

kriterierna. I stället avslog renhållningsmyndigheten Partner Apelskis anbud helt. Partner 

Apelski överklagade till den polska överklagandenämnden för offentlig upphandling. 
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Målet gav upphov till en begäran om förhandsavgöranden hos EU-domstolen i ett 

flertal frågor, varav en gällde huruvida EU-rätten utgjorde hinder mot att en upphandlande 

myndighet efter att ha öppnat de anbud som givits in i ett upphandlingsförfarande bifaller 

en begäran från en anbudsgivare, som har lämnat ett anbud för hela kontraktet i fråga, om 

att anbudet endast ska gälla vissa delar av kontraktet. 

EU-domstolen upprepade vad den tidigare uttalat om att alla anbudsgivare ska ges 

samma möjligheter när de utformar sina anbud och att förfrågningsunderlaget måste vara 

formulerat på ett klart, precist och entydigt sätt så att alla anbudsgivare kan tolka det på 

samma sätt. Vidare är det viktigt att det inte på något sätt sker någon förhandling mellan 

den upphandlande myndigheten och anbudsgivare och att, även om det kunde vara tillåtet 

att komplettera ett anbud på en specifik punkt, det inte får innebära att en anbudsgivare i 

själva verket inger ett nytt anbud. EU-domstolen betonade också vikten av att 

anbudsgivarna ska behandlas på ett likartat och lojalt sätt så att det inte kan framstå som 

om en begäran om förtydligande efter anbudsurvalet på ett otillbörligt sätt gynnade eller 

missgynnade de anbudsgivare som var föremål för en sådan begäran. I det aktuella målet, 

menade EU-domstolen, kunde det inte ses som att det var fråga om ett rent klargörande 

på en viss punkt eller en ren rättelse av uppenbara sakfel, utan det rörde sig snarare om 

en väsentlig förändring av anbudet som framstod som ett nytt anbud. Det skulle med andra 

ord strida mot principerna om likabehandling och öppenhet för den upphandlande 

myndigheten att bifalla en begäran om att ett anbud som avsåg ett helt kontrakt i stället 

skulle gälla endast vissa delar av detta kontrakt. 

4.2.8 Mål C-171/15, Connexxion Taxi Services 

I mål C-171/15, Connexxion Taxi Services, upphandlade det nederländska ministeriet för 

hälsa och idrott taxiresor för sociala och rekreativa ändamål för rörelsehindrade personer. 

Enligt förfrågningsunderlaget var det grund för uteslutning om en anbudsgivare hade 

gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Den 8 oktober 2012 meddelade ministeriet att kontraktet skulle tilldelas ett 

konsortium bestående av flera taxibolag. Den 20 november samma år beslutade den 

nederländska konkurrensmyndigheten att påföra två av bolagen i konsortiet, samt chefer 

inom dessa bolag, böter på grund av åsidosättande av den nederländska konkurrenslagen. 

Åsidosättandena avsåg avtal som hade ingåtts flera år tidigare. 

Ministeriet för hälsa och idrott fann att åsidosättandet av konkurrenslagen utgjorde 

ett allvarligt fel i yrkesutövningen men höll ändå fast vid sitt beslut om att tilldela 
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konsortiet kontraktet med motiveringen att uteslutning på grund av ett sådant fel inte 

skulle vara proportionerligt. 

Connexxion Taxi Services, som hade kommit på andra plats i 

upphandlingsförfarandet, överklagade ministeriets beslut till domstol men förlorade i 

första instans eftersom domstolen inte ansåg att det fanns något hinder för en 

upphandlande myndighet att i enlighet med proportionalitetsprincipen göra en prövning 

huruvida en anbudsgivare som omfattas av en uteslutningsgrund ska uteslutas eller inte. 

När målet gick vidare till Nederländernas högsta domstol bad domstolen EU-

domstolen om ett förhandsavgörande i frågan om användningen av 

proportionalitetsprincipen i situationen i fråga.  

EU-domstolen upprepade vad den i tidigare mål sagt om att det ankommer på den 

upphandlande myndigheten att strängt följa de kriterier den själv har fastställt, och 

förklarade att principerna om likabehandling och öppenhet kräver att samtliga 

anbudsgivare förstår vad som gäller när de utformar sina anbud. En nationell bestämmelse 

som gör det möjligt för en upphandlande myndighet att frångå sina kriterier med 

hänvisning till proportionalitetsprincipen skulle särskilt missgynna ekonomiska aktörer i 

andra medlemsstater som sannolikt inte hade samma kännedom om den relevanta 

nationella lagstiftningen. EU-domstolen slog fast att en tillämpning av 

proportionalitetsprincipen på sätt som skett i det aktuella målet stred mot likabehandlings- 

och öppenhetsprinciperna. Om en omständighet enligt förfrågningsunderlaget skulle 

utgöra grund för uteslutning måste förekomsten av en sådan omständighet leda till 

uteslutning. 

I Connexxion Taxi Services-målet rör det sig inte om avsaknad av obligatoriska 

uppgifter eller handlingar, eller om eventuella möjligheter att rätta, förtydliga eller 

komplettera ett anbud. Målet har emellertid stor betydelse i sammanhanget eftersom det 

klargör att proportionalitetsprincipen inte kan tillämpas för att rädda ett anbud som inte 

uppfyller de obligatoriska kraven.  

4.2.9 Mål C-131/16, Archus och Gama 

I mål C-131/16, Archus och Gama, upphandlade ett polskt bolag som ägnar sig åt 

utvinning av olja och gas (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) digitalisering av 

handlingarna i dess centrala geologiska arkiv och utarbetande av en digital version av 

handlingarna som skulle vara tillgängliga på bolagets intranät. Enligt 

förfrågningsunderlaget skulle bland annat ett provexemplar av en mikrofilm som skulle 
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uppfylla vissas kriterier bifogas vars kvalitet skulle utvärderas som en del av 

urvalsprocessen.  

Två anbuds gavs in. Efter att fristen för ingivande av anbud gått ut begärde en av 

anbudsgivarna, Archus och Gama, att få ersätta den mikrofilm man lämnat in med en 

annan mikrofilm med motiveringen att man hade skickat in fel mikrofilm av misstag. Den 

upphandlande myndigheten svarade att den nya mikrofilmen fick ses som en 

komplettering till de redan inlämnade handlingarna och bad även Archus och Gama 

komplettera andra uppgifter som enligt förfrågningsunderlaget skulle ha lämnats i 

anbudet. I slutändan tilldelades emellertid den andra anbudsgivaren kontraktet, ett beslut 

som Archus och Gama överklagade till den polska överklagandenämnden. 

Överklagandenämnden bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande bland annat i 

frågan om möjligheterna till kompletteringar av anbud. 

EU-domstolen upprepade vad den sagt i bland annat Manova- och SAG ELV-målen 

om att det inte får ske någon förhandling mellan den upphandlande myndigheten och 

anbudsgivarna och att ett anbud i princip inte kan ändras efter att det har givits in. Ett 

anbud kan ändras eller kompletteras endast om det är uppenbart att anbudet behöver 

klargöras eller när det rör sig om att avhjälpa uppenbara materiella fel och då endast om 

ett visst antal krav iakttas, nämligen att en begäran om förtydligande görs först efter att 

den upphandlande myndigheten tagit del av samtliga anbud, att en sådan begäran går till 

samtliga anbudsgivare som befinner sig i samma situation, samt att den avser samtliga 

punkter i anbudet som kräver ett förtydligande. Det var upp till den nationella domstolen 

att ta ställning till om en tillåten komplettering skett i det aktuella målet men EU-

domstolen betonade att en begäran om förtydligande inte fick leda till att en anbudsgivare 

i själva verket lämnade in ett nytt anbud och att en sådan begäran inte kunde kompensera 

frånvaron av en handling eller upplysning som krävdes enligt förfrågningsunderlaget. Det 

ankommer nämligen på den upphandlande myndigheten att strängt följa de kriterier den 

själv har uppställt. 

4.2.10 Mål C-523/16, MA.T.I. SUD 

I mål C-523/16, MA.T.I. SUD, upphandlade italienska Centostazioni förvaltning av och 

energitjänster till fastighetskomplexen tillhörande järnvägsstationerna som ingick i 

Centostazionis nätverk. Enligt de italienska upphandlingsreglerna kunde en 

upphandlande myndighet begära rättelse av ofullständiga eller felaktiga anbud och en 

sådan begäran medförde en sanktionsavgift för anbudsgivaren. Anbudsgivaren MA.T.I. 
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SUD blev av den upphandlande myndigheten upplyst om att dess anbud saknade 

underskrift av den lagenliga företrädaren för MA.T.I. SUD och ombads åtgärda denna 

brist inom sju dagar vid äventyr av uteslutning från  anbudsförfarandet, samt att MA.T.I. 

SUD skulle betala en sanktionsavgift om 35 000 euro. MA.T.I. SUD ansökte om 

ogiltigförklaring av sanktionsavgiften vid en nationell domstol. 

Den nationella domstolen bad EU-domstolen klargöra huruvida EU-rätten utgjorde 

hinder mot en möjlighet för upphandlande myndigheter att bistå anbudsgivare med 

förberedelser av anbudsdokumentation samt ta ut en avgift för detta. 

EU-domstolen upprepade vad den tidigare sagt om möjligheterna för en 

upphandlande myndighet att begära förtydliganden och kompletteringar – att en sådan 

begäran måste skickas till samtliga anbudsgivare som befinner sig i samma situation, men 

att den inte får leda till att en anbudsgivare lämnar in ett nytt anbud. EU-domstolen 

betonade också att en möjlighet att begära förtydliganden och kompletteringar inte ska 

tolkas som att den upphandlande myndigheten får medge vilka rättelser som helst av 

brister som enligt uttryckliga bestämmelser i förfrågningsunderlaget ska leda till att 

anbudsgivaren utesluts eftersom det ankommer på den upphandlande myndigheten att 

strängt följa de kriterier den själv har fastställt. 

Avseende sanktionsavgiften ansåg EU-domstolen att en sådan avgift kunde utgöra ett 

lämpligt medel att förmå anbudsgivare att ta mer ansvar för sina anbud och förbereda dem 

mer noggrant och med omsorg. Dessutom kompenserade avgiften för den ytterligare 

börda som varje rättelse medförde för den upphandlande myndigheten. EU-domstolen 

ställde sig dock tveksam till ett automatiskt påförande av en sanktionsavgift som 

dessutom var fastställd till ett så pass högt belopp, särskilt när det endast var fråga om en 

utebliven underskrift. 

4.3 Sammanfattande slutsatser  

4.3.1 Huvudregeln 

EU-domstolen har slagit fast att principen om likabehandling och skyldigheten att förfara 

på ett öppet sätt utgör hinder för att det sker någon förhandling mellan den upphandlande 

myndigheten och en anbudsgivare.53 Detta innebär att ett anbud i princip inte kan ändras 

efter att det har givits in, eftersom en möjlighet för den upphandlande myndigheten och 

 
53 Mål C-599/10, SAG ELV p. 36, mål C-336/12, Manova p. 31, mål C324/14, Partner Apelski p. 62, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 27. 
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den vinnande anbudsgivaren att förhandla fram ett anbud bakom stängda dörrar skulle 

strida mot principerna om likabehandling och öppenhet.54  

Huvudregeln är alltså att någon ändring av ett anbud inte kan ske efter att fristen för 

inlämnande av anbud har gått ut. 

4.3.2 När rättelser, förtydliganden och kompletteringar får ske 

I vissa fall kan det emellertid, som upphandlingsdirektivet antyder, vara möjligt att 

förtydliga eller komplettera ett anbud på en viss punkt. Enligt EU-domstolens praxis kan 

så ske under förutsättning att det är uppenbart att anbudet behöver klargöras eller när det 

rör sig om att avhjälpa uppenbara materiella fel.55 För att en sådan ändring eller 

komplettering ska få ske måste dock ett visst antal krav iakttas – för det första måste den 

upphandlande myndigheten först ha tagit del av samtliga anbud i 

upphandlingsförfarandet, för det andra ska en begäran om förtydligande eller 

komplettering skickas till samtliga anbudsgivare som befinner sig i samma situation, och 

för det tredje ska en sådan begäran avse samtliga punkter i anbudet som kräver ett 

förtydligande.56  

EU-domstolen betonar också att alla anbudsgivare ska behandlas på ett likartat och 

lojalt sätt så att det inte kan framstå som att någon på ett otillbörligt sätt har gynnats eller 

missgynnats som ett resultat av begäran om förtydligande.57 

4.3.3 När rättelser, förtydliganden och kompletteringar inte får ske 

Vad som är avgörande i bedömningen om rättelse, förtydligande eller komplettering ska 

få ske är huruvida sådan rättelse, förtydligande eller komplettering leder till att en 

anbudsgivare i själva verket lämnar in ett nytt anbud, eller att anbudet ändras på ett 

betydande sätt.58 Något nytt får inte tillföras anbudet, utan det ska, som generaladvokaten 

i förslaget till dom i Vallonska bussarna-målet formulerade det, snarare handla om en 

konkretisering av redan lämnade uppgifter.59 

 
54 Mål C-599/10, SAG ELV p. 37, mål C-336/12, Manova p. 31, mål C-131/16, Archus och Gama p. 27–

28. 
55 Mål 599/10, SAG ELV p. 40, mål C-336/12, Manova p. 32, mål C-324-14, Partner Apelski p. 63, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 29, mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 50. 
56 Mål C-599/10, SAG ELV p. 42–43, mål C-336/12, Manova p. 33–35, mål C-131/16, Archus och Gama 

p. 30. 
57 Mål C-599/10, SAG ELV p. 41, mål C-336/12, Manova p. 37, mål C-324-14, Partner Apelski p. 65, 

mål C-131/16, Archus och Gama p. 32. 
58 Mål 599/10, SAG ELV p. 40, mål C-336/12, Manova p. 36, mål C-324-14, Partner Apelski p. 64, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 31, mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 52. 
59 Förslag till avgörande av generaladvokat Lenz i mål C-87/94, Vallonska Bussarna p. 37. 
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När det gäller uppgifter som det enligt förfrågningsunderlaget är obligatoriskt att 

lämna, i Sverige ofta kallade ”ska-krav”, där avsaknaden av uppgifterna skulle leda till 

att en anbudsgivare ska uteslutas eller anbud förkastas enligt förfrågningsunderlaget, 

spelar det ingen roll om förtydliganden och kompletteringar enbart konkretiserar redan 

lämnade uppgifter eller om den upphandlande myndigheten anmodar alla anbudsgivare i 

samma situation att förtydliga eller komplettera sina anbud. Det ankommer enligt EU-

domstolen nämligen på den upphandlande myndigheten att strängt följa de kriterier som 

den själv har fastställt i förfrågningsunderlaget.60 Uppgifter som det är obligatoriskt att 

lämna enligt förfrågningsunderlaget får alltså inte förtydligas eller kompletteras. 

4.3.4 Den upphandlande myndighetens eventuella skyldighet att begära in 

förtydliganden 

Att den upphandlande myndigheten inte har någon skyldighet att begära in förtydliganden 

eller kompletteringar av oklara anbud har EU-domstolen särskilt påpekat. Om ett anbud 

är oklart så beror det på att anbudsgivaren har ”brustit i sin omsorgsplikt” och den 

upphandlande myndigheten har rätt att förkasta anbudet utan att först begära ett 

förtydligande.61 Rör det sig om avsaknad av enligt förfrågningsunderlaget obligatoriska 

uppgifter följer det däremot av kravet på den upphandlande myndigheten att strängt följa 

sina egna kriterier en skyldighet för den upphandlande myndigheten att förkasta 

anbudet.62 

 
60 Mål C-336/12, Manova p. 40, mål C-42/13, Cartiera dell’Adda p. 42,  mål C-131/16, Archus och Gama 

p. 33, mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 51. Ett liknande resonemang förs i mål C-87/94, Vallonska 

bussarna p. 74 och mål C-561/12, Nordecon p. 37–39.  
61 Mål C-599/10, SAG ELV p. 38. 
62 Se också resonemanget i mål C-171/15, Connexxion Taxi Services p. 34–44 där en tillämpning av 

proportionalitetsprincipen inte kunde rädda ett anbud som inte uppfyllde de obligatoriska kraven i 

förfrågningsunderlaget. 
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5 Svensk domstolspraxis 

5.1 Högsta förvaltningsdomstolens praxis 

5.1.1 Inledning 

Det finns inte något avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) avseende 

tillämpningen av vare sig LOU 4 kap. 9 § eller äldre lydelser av bestämmelsen. I 

sammanhanget hänvisas det emellertid ibland till HFD 2016 ref. 37 som rör två mål där 

frågan är om det är förenligt med de allmänna principerna för offentlig upphandling att 

en upphandlande myndighet å ena sidan förkastar (i mål I) en leverantörs anbud till följd 

av en avvikelse från ett obligatoriskt krav som ställts i förfrågningsunderlaget, eller å 

andra sidan godtar (i mål II) en leverantörs anbud trots en sådan avvikelse.63 

5.1.2 HFD 2016 ref. 37 I 

I mål I upphandlade Nacka kommun drift av skolkök och förkastade anbudet från Sodexo, 

som annars hade varit det vinnande anbudet eftersom Sodexo inte hade angivit andelen 

enkelomättat fett i den näringsberäkning som skulle redovisas för en 

fyraveckorsmatsedel, vilket var ett obligatoriskt krav.  

Sodexo förklarade att det rörde sig om ett rent förbiseende från deras sida och att även 

om man inte specifikt hade angivit andelen enkelomättat fett så framgick detta likväl av 

näringsberäkningarna eftersom man hade angivit andelen fleromättat och mättat fett och 

det som återstod när man hade dragit av andelen fleromättat och mättat fett från den totala 

mängden fett var det enkelomättade fettet.64 Sodexo anförde även att det rörde sig om en 

oväsentlig brist i sammanhanget, att avvikelsen från kravet inte hade medfört någon 

lättnad eller konkurrensfördel och att det inte fanns anledning att anta att någon leverantör 

låtit bli att lämna anbud på grund av kravet att specificera mängden enkelomättat fett. 

Enligt Sodexo skulle det strida mot proportionalitetsprincipen att tillämpa det 

obligatoriska kravet så strikt med hänsyn till syftet med kravet och konsekvenserna av att 

förkasta det bästa anbudet.  

Samtliga instanser var dock eniga om att det inte kunde anses strida mot 

proportionalitetsprincipen att Nacka kommun upprätthöll det obligatoriska kravet, men 

 
63 Se t.ex. SOU 2018:44 s. 301, prop. 2015/16:195 s. 978 och Lindberg, O. och Robertson, V., 4 kap. 9 § 

LOU Rättelse av fel, förtydligande och komplettering, 2018. 
64 Detta påstående är för övrigt felaktigt eftersom det även återstår små mängder av t.ex. kolesterol (källa: 

Livsmedelsverkets broschyr ”Vad är nyttigt och onyttigt fett”, 2016). 
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att det däremot skulle strida mot likabehandlingsprincipen om Nacka kommun inte gjorde 

det. HFD ägnade proportionalitetsprincipens betydelse i sammanhanget särskild 

uppmärksamhet och förklarade att eftersom ”en förutsättning för att underlaget ska kunna 

fylla sin konkurrensuppsökande funktion är att potentiella leverantörer kan vara säkra på 

att de obligatoriska krav som ställs i underlaget upprätthålls under hela förfarandet” så 

måste den upphandlande myndigheten ”redan vid framställandet av 

förfrågningsunderlaget se till att de krav som ställs är proportionerliga i förhållande till 

föremålet med upphandlingen.” 

HFD gick också in på vad en upphandlande myndighet har för alternativ om den 

överväger att avvika från ett obligatoriskt krav. Om så ska ske före anbudstidens slut 

måste samtliga potentiella leverantörer underrättas om detta och, om så inte kan ske, bör 

den upphandlande myndigheten överväga att avbryta upphandlingen och påbörja en ny 

upphandling med ändrade obligatoriska krav. 

Efter anbudstidens slut, fortsatte HFD, har den upphandlande myndigheten vissa 

möjligheter att tillåta eller begära en komplettering eller ett förtydligande av lämnade 

anbud, men att om det inte kan ske utan risk för särbehandling eller 

konkurrensbegränsning är det i princip inte möjligt att godta ett sådant anbud.  

5.1.3 HFD 2016 ref. 37 II 

I mål II  upphandlade Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) avfallshämtning 

och tilldelade SITA kontraktet trots att SITA inte hade bifogat en förteckning över 

uppdrag innehållande uppgift om ungefärlig årsomsättning, vilket efterfrågades i 

förfrågningsunderlaget. I SITA:s fall rörde det sig inte om ett förbiseende, utan man hade 

avsiktligt utelämnat uppgiften om årsomsättning och angivit att man inte ville ha med den 

i anbudet, men kunde redovisa den för beställaren om så önskades. 

Både förvaltningsrätten och kammarrätten hänvisade till syftet med kravet och 

menade att, med beaktande av att avvikelsen från kravet inte var av sådan art att 

konkurrensen snedvridits, det skulle strida mot proportionalitetsprincipen att förkasta 

anbudet på grund av avvikelsen.  

HFD var emellertid av en annan mening och förklarade att kravet i fråga var utformat 

som ett obligatoriskt krav i förfrågningsunderlaget och därför givit potentiella 

leverantörer anledning att förutsätta att kravet var viktigt för VAMAS. HFD konstaterade 

också att kravet hade en adekvat koppling till ändamålet med upphandlingen och inte i 

sig kunde anses oproportionerligt, men menade, liksom i mål I, att en upphandlande 
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myndighet redan vid framtagandet av förfrågningsunderlaget måste se till att de krav som 

ställs är proportionerliga i förhållande till föremålet med upphandlingen. Liksom i mål I 

tog HFD även upp vad en upphandlande myndighet hade för möjligheter att avvika från 

obligatoriska krav – att den om det skedde före anbudstidens slut var skyldig att informera 

alla potentiella leverantörer om avvikelsen, och att det efter anbudstidens slut fanns vissa 

möjligheter att tillåta eller begära komplettering eller förtydligande av lämnade anbud. 

Enligt HFD bröt VAMAS mot likabehandlingsprincipen genom att godta SITA:s 

anbud trots att det inte uppfyllde de obligatoriska kraven.  

5.1.4 Sammanfattande slutsatser 

Vid en läsning av de båda målen ligger det nära till hands att fråga sig om de båda 

upphandlande myndigheterna hade kunnat begära in de saknade uppgifterna med stöd av 

bestämmelserna om komplettering av anbud och därmed inte behövt förkasta anbuden, 

särskilt som HFD specifikt nämner i domarna att en upphandlande myndighet även efter 

att tiden för att lämna anbud har löpt ut har ”vissa möjligheter att tillåta eller begära en 

komplettering eller ett förtydligande av lämnade anbud, om det kan ske utan risk för 

särbehandling eller konkurrensbegränsning.” Någon sådan komplettering hade inte 

begärts av de upphandlande myndigheterna och HFD ger oss inget svar på om det hade 

varit möjligt i de aktuella målen. Mot bakgrund av EU-domstolens praxis rörande 

avsaknad av obligatoriska uppgifter förefaller det emellertid osannolikt att någon sådan 

komplettering hade kunnat tillåtas. 

Vad som däremot står klart är att det efter HFD 2016 ref. 37 inte är någon idé att 

åberopa proportionalitetsprincipen för att undvika att få sitt anbud förkastat på grund av 

avvikelser från obligatoriska krav, något som man alltså med framgång kunde göra 

tidigare och som kommer att behandlas närmare nedan i avsnitt 5.2.4. Domarna i 

HFD 2016 ref. 37 I och II meddelades före EU-domstolens dom i mål C-171/15, 

Connexxion Taxi Services, men HFD:s resonemang överensstämmer väl med EU-

domstolens. Det krav på den upphandlande myndigheten att strikt följa de krav den själv 

har ställt som följer av likabehandlingsprincipen trumfar de möjligheter en tillämpning 

av proportionalitetsprincipen skulle ge att frångå obligatoriska krav. Man skulle kunna 

hävda att de eventuella möjligheter som finns att förtydliga och komplettera därmed får 

än större betydelse än tidigare vid bristfälliga anbud. Något HFD 2016 ref. 37 gör klart 

är nämligen att anbud som inte uppfyller de i förfrågningsunderlaget obligatoriska kraven 

ska förkastas.  
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5.2 Kammarrättspraxis 

5.2.1 Inledning 

Bristen på HFD-avgöranden rörande rättelse av fel, komplettering och förtydligande är 

inte en följd av att det råder brist på underrättspraxis i frågan. Tvärtom – rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering av anbud används flitigt inom offentlig upphandling och 

är ofta föremål för prövning.  

Som nämndes i avsnitt 1.3 har ett 50-tal kammarrättsdomar granskats i samband med 

den här uppsatsen. Det bör återigen betonas att kammarrättsdomar inte har något 

prejudicerande värde och att de i det här sammanhanget har granskats med utgångspunkt 

i frågan om de är förenliga med gällande rätt. 

Det finns ännu främst kammarrättspraxis avseende tidigare lydelser av bestämmelsen 

i fråga. De äldre lydelserna (9 kap. 8 § och 1 kap. 21 § i 2007 respektive 1992 års lagar 

om offentlig upphandling) skiljer sig inte på något väsentligt sätt åt från varandra. Som 

beskrevs i kapitel 3 ovan har vissa ändringar gjorts i den aktuella lagtexten sedan dess, 

vilket har lett till att till exempel mål rörande en leverantörs brist på möjlighet att själv 

begära att få komplettera ett anbud har kommit att sakna relevans och har därför inte 

studerats närmare i det här sammanhanget. Domar som får betraktas som ”felaktiga” 

utifrån senare tillkomna domar från EU-domstolen – som när det gäller 

proportionalitetsprincipen och möjligheten till komplettering av myndighetsuppgifter –  

har däremot inkluderats i analysen eftersom det inte är uppenbart utifrån lagtextens 

lydelse att de inte längre är relevanta. 

5.2.2 Ej tillåtna rättelser, förtydliganden och kompletteringar 

5.2.2.1 Obligatoriska uppgifter som saknas 

När det gäller obligatoriska krav i en upphandling, vare sig uppgifter helt har utelämnats 

eller om uppgifterna som har lämnats inte uppfyller de obligatoriska kraven, är det enligt 

kammarrättspraxis i stort sett inte möjligt att läka bristen genom komplettering eller 

förtydligande. När obligatoriska uppgifter saknas helt kan en komplettering alltså inte bli 

aktuell,65 trots att det ibland är uppenbart att avsaknaden av en obligatorisk uppgift eller 

handling beror på ett rent förbiseende från leverantörens sida, som när leverantören i sitt 

 
65 T.ex. KamR Stockholm mål nr 3378-08, 8441-08, 8521-14, 1183-14 och 7055-16, KamR Sundsvall 

mål nr 2272-05, 1220-13, 221-14,  2792-16, 1875-17 och 590–591-18, KamR Göteborg mål nr 3001-03, 

7714-08, 872-12, 4214-13, 1597-15, 1798-15 m.fl. och 6350-16 och KamR Jönköping mål nr 2467-09. 
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anbud hänvisar till bilagor som sedan inte har bifogats,66 eller när ett CV saknas i ett 

anbud men finns med i ett anbud i en parallell upphandling.67  

Att en leverantör hänvisar till en bilaga och sedan inte bifogar den behöver i och för 

sig inte betyda att leverantören har förbisett att bifoga den visar Kammarrätten i 

Jönköping, mål nr 3133-17. I det målet skulle anbudsgivarna bifoga en handling om de 

svarade ja på en fråga i en blankett. När den upphandlande myndigheten begärde ett 

förtydligande från en anbudsgivare som svarat ja men underlåtit att bifoga den aktuella 

handlingen, angav anbudsgivaren att svaret i själva verket skulle ha varit nej. I målet är 

det nuvarande LOU som tillämpas, vilket innebär att uppenbarhetsrekvisitet för möjlighet 

till rättelse av fel i anbud har tagits bort. Likväl gjorde förvaltningsrätten en slags 

uppenbarhetsprövning av felet och kom fram till att det inte var uppenbart att det jakande 

svaret var fel även om det var uppenbart att något hade blivit fel. Kammarrätten nöjde sig 

med att konstatera att rättelsen utgjorde en förutsättning för att leverantörens anbud skulle 

kunna anses uppfylla samtliga obligatoriska krav och att den därmed inte kunde vara 

tillåten.  

Eftersom EU-domstolen i ett antal domar har påpekat att det är när det är uppenbart 

att uppgifter kräver en enkel förklaring eller när det är för att undanröja uppenbara sakfel 

som anbud kan rättas eller kompletteras,68 så spelar det i praktiken ingen större roll att 

uppenbarhetsrekvisitet har tagits bort från lagtexten. Huruvida ett fel är uppenbart eller 

inte spelar dock inte någon roll när det rör sig om avsaknad av obligatoriska uppgifter, 

vilket innebär att det i det ovan nämnda målet nr 3133-17 räckte att – som kammarrätten 

också gjorde –  konstatera att det var fråga om ett obligatoriskt krav som inte var uppfyllt. 

5.2.2.2 Odetaljerade eller otydliga uppgifter  

Odetaljerade eller otydliga beskrivningar av till exempel kvalitetssystem,69 bemanning,70 

certifiering71 eller utbildningsinsatser72 har det inte heller varit tillåtet att komplettera när 

sådana uppgifter är obligatoriska, även om det när det gäller otydliga eller odetaljerade 

anbud kan finnas ett visst utrymme för förtydliganden, vilket vi ska titta närmare på i 

avsnitt 5.2.3.5 nedan. 

 
66 KamR Stockholm mål nr 1183-14. 
67 KamR Göteborg mål nr 872-12. 
68 Mål 599/10, SAG ELV p. 40, mål C-336/12, Manova p. 32, mål C-324-14, Partner Apelski p. 63, mål 

C-131/16, Archus och Gama p. 29, mål C-523/16, MA.T.I. SUD p. 50. 
69 KamR Stockholm mål nr 236-07. 
70 KamR Stockholm mål nr 2420-14. 
71 KamR Stockholm mål nr 7929-16. 
72 KamR Göteborg mål nr 6248-11. 
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5.2.2.3 Uppgifter som strider mot förfrågningsunderlaget 

Om en anbudsgivare lämnar uppgifter som strider mot de obligatoriska kraven innebär 

det att anbudet inte uppfyller de obligatoriska kraven och därmed att det inte är tillåtet att 

be den upphandlande myndigheten att bortse från sådana uppgifter. I ett mål hade en 

anbudsgivare ändrat en i förfrågningsunderlaget förtryckt procentsats från åtta till 

tio/tolv,73 och i ett annat hade en anbudsgivare inom parentes lämnat uppgifter avseende 

en vagn som innebar att anbudet inte längre uppfyllde de obligatoriska kraven.74 Enligt 

kammarrätten kunde inte något förtydligande göras som innebar att den upphandlande 

myndigheten kunde ändra tillbaka procentsatsen eller bortse från uppgifterna inom 

parentes. 

5.2.2.4 Ej obligatoriska uppgifter där nya sakuppgifter tillförs anbudet 

Av de här studerade kammarrättsmålen rör de flesta frågor kring komplettering av 

obligatoriska uppgifter, men det händer att även kompletteringar av ej obligatoriska 

uppgifter blir föremål för prövning. Det har inte ansetts tillåtet för en upphandlande 

myndighet att på grund av ett otydligt förfrågningsunderlag begära in kompletteringar 

som var nödvändiga för att kunna jämföra  anbuden.75 Att begära in referensuppgifter 

som anbudsgivaren förbisett att lämna in76 eller kompletterande uppgifter om personals 

erfarenhet när anbudsgivaren hade lämnat in mycket kortfattade CV:n var heller inte 

tillåtet.77 Avgörande har varit om en komplettering leder till att nya sakuppgifter tillförs 

anbudet. 

5.2.2.5 Rättelser, förtydliganden och kompletteringar som vidtas av den upphandlande 

myndigheten 

Som framgår av lagtexten får en upphandlande myndighet tillåta eller begära att en 

leverantör kompletterar en handling som har getts in av leverantören. Kammarrättspraxis 

visar att det däremot inte är tillåtet för den upphandlande myndigheten att själv göra 

undersökningar, till exempel angående en anbudsgivares ansvarsförsäkring,78 eller att 

begära in uppgifter avseende en anbudsgivare från skattemyndigheten.79 En 

upphandlande myndighet får inte heller begära in kompletteringar avseende uppgifter 

 
73 KamR Sundsvall mål nr 2520-11. 
74 KamR Sundsvall mål nr 2147-11. 
75 KamR Stockholm mål nr 1636-15. 
76 KamR Stockholm mål nr 7138-10. 
77 KamR Sundsvall mål nr 802-12. 
78 KamR Sundsvall mål nr 492-08. 
79 KamR Göteborg mål nr 3001-03. 
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som inte har efterfrågats i förfrågningsunderlaget och som i själva verket leder till nya 

eller förändrade ska-krav eller värderingsgrunder.80 

5.2.3 Tillåtna rättelser, förtydliganden och kompletteringar 

5.2.3.1 Komplettering av obligatoriska uppgifter i vissa fall 

Som framgått av ovan är möjligheterna till rättelse av fel, förtydliganden och 

kompletteringar av anbud mycket begränsade. Ett avgörande från Kammarrätten i 

Göteborg, mål nr 2494-14, kan möjligen anses nyansera bilden av den restriktiva 

tillämpningen av bestämmelserna något. Där kom kammarrätten fram till att 

komplettering av uppgift om kontaktperson avseende ett referensuppdrag var en tillåten 

komplettering trots att det rörde sig om ett obligatoriskt krav och en ny sakuppgift. I 

domen hänvisade man till kompletteringens karaktär och säger att ”då referensuppdraget 

är beskrivet i anbudet finns det inte någon risk för att anbudet förändras i sak genom 

kompletteringen.” Just kompletteringens karaktär spelade förmodligen en avgörande roll 

här. Att ett referensuppdrag redan är beskrivet i ett anbud har i andra kammarrättsmål inte 

möjliggjort komplettering när det har rört sig om referensuppdrags omfattning,81 antal 

beställande enheter82 eller uppdragets tidpunkt eller värde.83  

Ett annat mål där kammarrätten tillät komplettering av ett obligatoriskt krav är 

Kammarrätten i Jönköping, mål nr 1871-13, där en anbudsgivare inte hade angivit priset 

för en viss tjänst trots krav på angivande av priser för samtliga erbjudna tjänster. 

Kammarrätten menade att förfrågningsunderlaget var något otydligt utformat, men kom 

ändå fram till att det var fråga om ett obligatoriskt krav. Eftersom den i anbudet 

utelämnade prisuppgiften visade sig vara noll efter förtydligande från anbudsgivaren 

menade kammarrätten att förtydligandet inte utgjorde en ändring av anbudet. Dessutom 

hade den andra anbudsgivaren som deltog i utvärderingen också fått möjlighet att 

förtydliga oklarheter i den aktuella delen. 

I Kammarrätten i Jönköping, mål nr 682-15, var det ett obligatoriskt krav att anbudet 

och övrig korrespondens i upphandlingen skulle vara på svenska. Båda leverantörerna 

som hade lämnat anbud i upphandlingen hade fått möjlighet att komplettera sina anbud 

genom att lämna in svenska översättningar av dokument som hade varit på annat språk 

 
80 T.ex. KamR Stockholm mål nr 7405-08 och 928-10, KamR Sundsvall mål nr 2831-03 och 1829-10, 

och KamR Jönköping mål nr 1101-04 och 1367-11 och 1399-11. 
81 KamR Stockholm mål nr 3378-08. 
82 KamR Sundsvall mål nr 1875-17. 
83 KamR Sundsvall mål nr 590–591-18. 
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än svenska och eftersom anbuden inte hade ändrats på något annat sätt än språkligt tillät 

kammarrätten kompletteringen. 

Mot bakgrund av EU-domstolens praxis kan det dock ifrågasättas om kammarrätten 

dömde rätt i de tre målen ovan. Frågan kommer att diskuteras närmare i kapitel 6 nedan. 

5.2.3.2 Myndighetsuppgifter 

Exempel på andra kammarrättsdomar som kan ifrågasättas är domar där leverantörer efter 

anbudstidens slut har tillåtits komplettera med myndighetsuppgifter, exempelvis 

registreringsbevis, som det enligt förfrågningsunderlaget var obligatoriskt att lämna in.84 

Kammarrätten menade att uppgifterna inte påverkade innehållet i anbudet och att de redan 

fanns tillgängliga hos myndigheten innan anbudstidens slut och att kompletteringarna 

därför kunde anses ligga inom ramen för vad som kan godtas. I andra mål har 

kammarrätten inte godtagit komplettering avseende myndighetsuppgifter.85 Mot 

bakgrund av vad EU-domstolen slog fast i Manova-målet om att komplettering av 

myndighetsuppgifter endast kan tillåtas om det inte rör sig om obligatoriska uppgifter86 

står det klart att man bör bortse från kammarrättspraxis som säger något annat.  

5.2.3.3 Motstridiga uppgifter 

Vi såg i avsnitt 5.2.2 att det inte är tillåtet att komplettera när obligatoriska uppgifter 

saknas eller när uppgifterna inte uppfyller de obligatoriska kraven. När uppgifterna en 

anbudsgivare har lämnat är motstridiga och det alltså har lämnats både uppgifter som 

uppfyller de obligatoriska kraven och uppgifter som inte gör det har dock anbudsgivaren 

i vissa fall tillåtits att förtydliga uppgifterna som stred mot de obligatoriska kraven. 

Kammarrätten i Göteborg, mål nr 7060-13, rörde en upphandling där det stipulerades att 

de angivna priserna i anbuden skulle inkludera alla upphandlingens krav, att ingen extra 

kostnad fick läggas till priset i efterhand och att anbud med ändrade avtalsvillkor eller 

andra avvikelser kunde komma att förkastas. Fotnoter till prisuppgifterna i ett anbud om 

att ”support och underhållsavtal tecknas separat” föranledde den upphandlande 

myndigheten att via telefon begära ett förtydligade från anbudsgivaren som förklarade att 

fotnoterna endast var en upplysning om att anbudsgivaren hade mallar för sådana avtal 

tillgängliga, men att de inte behövde användas. Kammarrätten godtog förtydligandet. 

 
84 KamR Jönköping mål nr 2379-03 och 3979-05 och KamR Göteborg mål nr 7217-08. 
85 KamR Göteborg mål nr 3001-03 och 6708-09. 
86 Mål C-336/12, Manova p. 40. 
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I Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3608-14, var det ett obligatoriskt krav att 

lysdioder som var föremål för upphandling skulle vara av ett visst fabrikat eller av 

dokumenterad likvärdig kvalitet. En anbudsgivare bifogade en handling som visade på 

likvärdighet och en som inte gjorde det. Kammarrätten ansåg att det var ett tillåtet 

förtydligande att förklara hur likvärdigheten skulle garanteras, särskilt som 

förfrågningsunderlaget inte hade specificerat på vilket sätt dokumentationen av 

likvärdigheten skulle ske. 

5.2.3.4 Felskrivningar 

Som nämndes i avsnitt 5.2.2.1 ovan får det, mot bakgrund av EU-domstolens praxis, antas 

krävas att en felskrivning är uppenbar för att den ska få rättas. I Kammarrätten i 

Stockholm, mål nr 2557-11, tilläts anbudsgivaren, på förfrågan från den upphandlande 

myndigheten, bekräfta att man hade summerat delposter i ett anbud fel och att den 

upphandlande myndighetens beräkningar var korrekta och i Kammarrätten i Jönköping, 

mål nr 1935-11, tilläts den upphandlande myndigheten lägga till en parentes som hade 

fallit bort från en formel i förfrågningsunderlaget. Det bör framhållas att rättelsen i det 

sistnämnda målet tilläts med stöd i andra bestämmelser än de om rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering av anbud. Den upphandlande myndigheten kan, som 

nämnts tidigare, inte själv göra rättelser med stöd i de bestämmelserna. Rätten 

konstaterade emellertid att rättelsen inte stred mot principerna om likabehandling och 

öppenhet. 

5.2.3.5 Odetaljerade eller otydliga uppgifter/bekräftelse av tolkning 

Att det ofta inte är tillåtet att förtydliga eller komplettera odetaljerade eller otydliga 

beskrivningar konstaterade vi i avsnitt 5.2.2.2. När det har rört sig om att förtydliga 

genom att bekräfta att den upphandlande myndigheten har tolkat anbudet korrekt har 

sådana förtydliganden emellertid tillåtits, till exempel i Kammarrätten i Jönköping, mål 

nr  947-14, där den upphandlande myndigheten bad leverantören bekräfta att Linköping 

ingick i ”platsen” ”Region Väg och Anläggning Syd, Malmö” som angavs på ett 

certifikat, och i Kammarrätten i Sundsvall, mål nr 741–743-16, där den upphandlande 

myndigheten bad leverantören bekräfta att man tolkat rätt när man tolkade en 

anbudsbilaga som att den innebar ett åtagande från vissa i anbudet åberopade företag. Det 

som är avgörande här för om ett förtydligande är tillåtet är resultatet av förtydligandet. 

Hade förtydligandet inneburit ett nekande svar hade bedömningen blivit en annan. 
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Det bör här också påpekas att om det rör sig om ej obligatoriska uppgifter som är 

odetaljerade eller otydliga kan det finnas större utrymme för tillåtna förtydliganden. I 

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 5777-06, tilläts en leverantör på förfrågan av den 

upphandlande myndigheten förtydliga att en ospecificerad kostnadspost avsåg bland 

annat tekniska installationer.  

5.2.4 Proportionalitetsprincipens betydelse 

I Kammarrätten i Stockholm, mål nr 2391-12, upphandlade Järfälla kommun 

kontorsmateriel och Svanströms hade tilldelats kontraktet trots att Svanströms hade 

avvikit från ett ska-krav. Enligt förfrågningsunderlaget fick samma produkt inte offereras 

på flera positioner. Så hade emellertid skett avseende en produkt (det rörde sig 

sammantaget om 320 produkter), vilket Svanströms meddelade kommunen, varpå 

kommunen bortsåg från angivelsen på den ena positionen och behandlade den som om 

den hade lämnats tom. En annan anbudsgivare, Staples, ansökte om överprövning av 

upphandlingen. Kammarrätten menade att det inte var sannolikt att någon leverantör hade 

avhållit sig från att lämna anbud på grund av ska-kravet, samt att avvikelsen i fråga var 

irrelevant och oväsentlig för upphandlingen och därmed inte kunde anses stå i proportion 

till följden av att förkasta anbudet. Det skulle alltså strida mot proportionalitetsprincipen 

att förkasta Svanströms anbud på grund av den aktuella avvikelsen. 

I Kammarrätten i Stockholm, mål nr 1547-14, upphandlade Vafab krossning av 

avfall. Kontraktet hade tilldelats Mälby trots att Mälby hade styrkt de ställda miljökraven, 

inte genom intyg från maskinleverantören, vilket förfrågningsunderlaget stipulerade, utan 

genom ett intyg från en branschorganisation för maskinleverantörer. EKAB ansökte om 

överprövning, men Kammarrätten menade att det väsentliga var att miljökravets 

uppfyllande var styrkt av en sakkunnig och oberoende tredje part och att avvikelsen från 

kravet inte hade givit Mälby någon konkurrensfördel. Kammarrätten slog fast att det vore 

oproportionerligt att förkasta Mälbys anbud på grund av avvikelsen. 

I Kammarrätten i Jönköping, mål nr 897-14, upphandlade Kalmar kommun  

generalentreprenad for nybyggnad av en brandstation och kontraktet tilldelades NCC 

Construction. Hansa Bygg begärde överprövning, bland annat på grund av att NCC 

Construction hade lämnat in intyg på engelska som enligt förfrågningsunderlaget skulle 

vara författade på svenska. En inte helt enig kammarrätt ansåg att det skulle strida mot 

proportionalitetsprincipen att förkasta NCC Constructions anbud på grund av att intygen 

i fråga inte var på svenska eftersom avsikten med kravet var att kommunens tjänstemän 
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skulle kunna förstå intygen. Enligt kammarrätten skulle någon inom den aktuella 

branschen även med ringa, eller inga (!), kunskaper i engelska ändå kunna avgöra om 

intygen uppfyllde förfrågningsunderlagets krav. 

De ovan nämnda domarna emottogs förmodligen med viss glädje på håll där man 

anser att en strikt tillämpning av LOU ofta leder till alltför oproportionerliga och 

formalistiska resultat.87 I domarna hänvisade kammarrätten till uttalanden i förarbeten till 

äldre versioner av LOU angående proportionalitetsprincipen. Vad som står i dessa 

förarbetsuttalanden är att kraven som ställs i upphandlingsförfarandet ska stå i rimlig 

proportion till de mål som eftersträvas och att de inte ska vara onödiga utan ha ett naturligt 

samband med det behov som ska täckas.88  

Kammarrättens tillämpning av proportionalitetsprincipen kan emellertid ifrågasättas.  

Som Therese Eriksson och Joakim Lavér på Hannes Snellman påpekade i en juridisk 

krönika i Upphandling24, lade kammarrätten proportionalitetsprincipen till grund för en 

bedömning av tillämpningen av ska-kravet snarare än av kravet i sig.89 Det bör här också 

nämnas att proportionalitetsprövningar har gjorts i ett antal andra mål utan att leda till att 

bristfälliga anbud har räddats.90  

I HFD 2016 ref. 37, som behandlades i avsnitt 5.1 ovan, gjorde HFD klart att en 

bedömning av ett ska-kravs proportionalitet i förhållande till föremålet för upphandlingen 

måste göras av den upphandlande myndigheten ”redan vid framställandet av 

förfrågningsunderlaget” och att en sådan bedömning inte ska ske efter anbudstidens slut 

eftersom potentiella leverantörer ska kunna ”vara säkra på att de obligatoriska krav som 

ställs i underlaget upprätthålls under hela förfarandet.”91 HFD:s resonemang 

överensstämmer, som tidigare nämnts, med EU-domstolens i Connexxion Taxi Services-

målet, och det står alltså klart att proportionalitetsprincipen inte kan tillämpas på det sätt 

som kammarrätten gjorde i de i det här avsnittet 5.2.4 berörda kammarrättsmålen. 

 
87 Till exempel i artikeln ”Realistisk syn på onödiga skallkrav” i Upphandling24 där Lina Håkansson och 

Lisa Hjalmarsson från Advokatfirman Cederquist skrev att ”[d]et är positivt att domstolarna vågar göra 

mer pragmatiska och nyanserade bedömningar utefter omständigheterna.” 
88 Prop. 2006/07:128 s. 132 och prop. 2009/10:180 s. 91. 
89 Eriksson, T. och Lavér, J., Om onödiga skallkrav – ännu en gång, 2014. 
90 Se t.ex. KamR Stockholm mål nr 8521-14, KamR Göteborg mål nr 4224-13 och 1798-15 m.fl. och 

KamR Sundsvall mål nr 1220-13 och 221-14. 
91 En leverantör kan, som nämndes i avsnitt 2.5, ansöka om överprövning av i princip alla beslut som tas 

av den upphandlande myndigheten under upphandlingens gång och skulle alltså kunna ansöka om 

överprövning avseende oproportionerliga krav i förfrågningsunderlaget i ett tidigt skede. Som också 

nämndes i avsnitt 2.5, så sker dock 97 % av alla ansökningar om överprövning efter tilldelningsbeslutet. 
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5.2.5 Sammanfattande slutsatser 

Vad som gäller avseende rättelser av fel, förtydliganden och kompletteringar av anbud 

har utvecklats över tid i takt med att nya domar från EU-domstolen har kommit som 

tydligare klargjort vad principerna om likabehandling och öppenhet innebär i 

sammanhanget. Att äldre kammarrättspraxis inte alltid är relevant är därför naturligt. 

Det har emellertid alltid rått en restriktiv syn på möjligheterna till rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering, vilket är helt i överensstämmelse med EU-domstolens 

praxis. När det rör sig om obligatoriska uppgifter som antingen saknas eller som inte 

uppfyller de obligatoriska kraven är det i stort sett inte möjligt att läka bristen genom 

rättelse, komplettering eller förtydligande. I några mål har kammarrätten emellertid tillåtit 

komplettering av sådana uppgifter och detta trots att det vid tidpunkten för 

kammarrättsdomarna i fråga har funnits domar från EU-domstolen som slagit fast att det 

ankommer på den upphandlande myndigheten att strängt följa de kriterier som den själv 

har fastställt och att det därför inte är möjligt att komplettera uppgifter som en leverantör 

enligt förfrågningsunderlaget måste inge med risk för att annars uteslutas eller anbudet 

förkastas.92 Det finns nog anledning att inte lägga alltför stor vikt vid de få 

kammarrättsdomar där komplettering av obligatoriska uppgifter som saknas har tillåtits. 

Andra kammarrättsdomar man bör bortse från mot bakgrund av EU-domstolens 

praxis är domar där komplettering av myndighetsuppgifter som det var obligatoriskt att 

lämna enligt förfrågningsunderlaget har tillåtits.93 Även domar där 

proportionalitetsprincipen har åberopats för att tillåta kompletteringar av obligatoriska 

uppgifter94 saknar numer relevans, vilket även HFD gjorde klart i HFD 2016 ref. 37 som 

behandlades i avsnitt 5.1. 

Kammarrättsdomarna som tillåter förtydliganden av anbud som innebär att 

leverantören bekräftar att den upphandlande myndigheten har tolkat anbudet rätt,95 vissa 

förtydliganden angående motstridiga uppgifter,96 samt rättelser av uppenbara fel97 

förefaller däremot vara i enlighet med EU-domstolens praxis. Det avgörande är resultatet 

av förtydligandet. Går ett anbud från att inte uppfylla de obligatoriska kraven till att göra 

 
92 Vid tidpunkten för domarna i KamR Göteborg mål nr 2494-14 och KamR Jönköping mål nr 2947-14 

hade domar i målen C-336/12, Manova och C-561/12, Nordecon avkunnats och vid tidpunkten för domen 

i KamR Jönköping mål nr 682-15 fanns även domen i mål C-42/13, Cartiera dell’Adda. 
93 KamR Jönköping mål nr 2379-03 och 3979-05 och KamR Göteborg mål nr 7217-08. 
94 KamR Stockholm mål nr 2391-12 och 1547-14 och KamR Jönköping mål nr 897-14. 
95 KamR Jönköping mål nr 2947-14 och KamR Sundsvall mål nr 742–743-16. 
96 KamR Göteborg mål nr 7060-13 och 3608-14. 
97 KamR Stockholm mål nr 2557-11 och KamR Jönköping mål nr 1935-11. 
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det kan ett förtydligande inte vara tillåtet. Att tillåta bekräftelse av att man uppfyller de 

obligatoriska kraven eller att uppgifter som strider mot de obligatoriska kraven ska 

bortses från när man också har lämnat uppgifter som uppfyller kraven, samt rättelse av 

uppenbara felskrivningar som inte avser obligatoriska uppgifter förefaller rimligt. 

En avslutande iakttagelse angående kammarrättens domar är att kammarrätten 

mycket sällan hänvisar till EU-domstolens domar i de för ändamålet studerade målen. 

När så någon gång sker är det främst i domar där en komplettering bedöms vara tillåten 

och då är det generaladvokatens förslag till avgörande i Vallonska Bussarna-målet och 

resonemanget kring konkretisering man hänvisar till.98 I ett par mål hänvisas till SAG 

ELV-domen99 och i en dom hänvisar kammarrätten till förvaltningsrättens dom, i vilken 

både Archus och Gama- och Manova-domarna nämns.100 I övrigt är det vid en läsning av 

kammarrättsdomarna lätt att få intrycket att EU-domstolens praxis helt saknar betydelse 

i sammanhanget. 

 

 
98 KamR Göteborg mål nr 7060-13, KamR Jönköping mål nr 1871-13, 2947-14 och 742–743-16. 
99 KamR Sundsvall mål nr 802-12 och KamR Stockholm mål nr 7055-16. 
100 KamR Jönköping mål nr 3133-17. 
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6 Den ”bortre gränsen” 

Var går då gränsen för vad som kan rättas, kompletteras eller förtydligas? I förarbeten, 

litteratur och analyser hänvisas det i sammanhanget ofta till det vägledande uttalandet i 

generaladvokatens förslag till dom i Vallonska bussarna-målet, som behandlades i avsnitt 

4.2.2 ovan, där generaladvokaten förklarade angående termerna ”precisera” och 

”komplettera” att ”det inte handlar om att ersätta tidigare uppgifter, utan tvärtom 

konkretisera dem på ett eller annat sätt”.101 Utifrån det resonemanget skulle man kunna 

hävda att gränsen för tillåtna förtydliganden och kompletteringar går vid att något helt 

nytt inte tillförs anbudet. Även i analyser från senare år beskrivs ibland den ”bortre 

gränsen” på så vis.102 Med det synsättet skulle man kunna argumentera för att en 

komplettering rörande en detalj av redan lämnade uppgifter – till exempel 

kontaktuppgifter avseende referensuppdrag, som i Kammarrätten i Göteborg, mål 

nr 2494-14 –  utgör en konkretisering och alltså är en tillåten komplettering. 

Just domen i Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2494-14, fick en del uppmärksamhet 

när den kom och det kommenterades till exempel att den var välkommen eftersom den 

nyanserade den restriktiva tillämpningen av bestämmelserna om förtydligande och 

komplettering och visade att upphandlingsrätten inte var så strikt formalistisk utan att en 

mer pragmatisk hållning var möjlig.103 Personligen finner jag det svårt att förena de vid 

tidpunkten tillgängliga relevanta domarna från EU-domstolen med kammarrättsdomen i 

fråga och man kan fråga sig om kammarrätten ens har läst dem.104 Mot bakgrund av EU-

domstolens praxis som behandlades i kapitel 4 ovan måste slutsatsen i vart fall bli att den 

bortre gränsen för tillåtna förtydliganden och kompletteringar ska dras snävare än vid 

huruvida något nytt tillförs anbudet.  

 
101 Se t.ex. Bergström, B. och Stern, J., En pragmatisk syn på förtydligande av anbud behövs, 2017, Falk. 

J., Lag om offentlig upphandling – en kommentar, 2011, s. 302, Stern, J., Förtydligande och 

komplettering av ska-krav – analys, 2015, Sundström, A., Offentlig upphandling – LOU OCH LUF, 

2011, s. 177–178 samt prop. 2015/16:195 s. 977 (även om man där inte nämner att det är 

generaladvokatens formulering). 
102 Se t.ex. Stern J., Förtydligande och komplettering i kvalificeringsfasen – analys, 2014 och Wahlberg, 

J., Ändringar av brister i anbud, är det tillåtet eller inte? – analys, 2019. 
103 Norman, P. och de Jounge, M., Offentlig upphandling. En handbok, 2018, Stern J., Förtydligande och 

komplettering i kvalificeringsfasen – analys, 2014 och Stern, J., Förtydligande och komplettering av ska-

krav – analys, 2015. 
104 Vid tidpunkten för domen i KamR Göteborg mål nr 2494-14 hade t.ex. domar i målen C-336/12, 

Manova och C-561/12, Nordecon avkunnats. 
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I Förenklingsutredningen beskrivs den ”bortre gränsen” på följande sätt: 

 

”Den ’bortre gränsen’ både för vad som är möjligt att rätta och komplettera i ett anbud, och för vilka 

anbud som är möjliga att förhandla om, går alltså vid krav som den upphandlande myndigheten från 

början har bestämt ska vara bindande.”105 

 

Det avgörande för om komplettering eller förtydligande över huvud taget kan vara tillåtet 

skulle alltså vara huruvida det rör sig om en obligatorisk uppgift eller inte. Om 

referensuppdrag ska innehålla kontaktuppgifter enligt ”ska-kraven” i 

förfrågningsunderlaget, som i Kammarrätten i Göteborg, mål nr 2494-14, är det med 

andra ord inte tillåtet att komplettera ens med sådana uppgifter som enbart konkretiserar 

redan lämnade uppgifter och som knappast kan anses tillföra något som påverkar 

värderingen av anbudet. Hade det inte rört sig om ”ska-krav” hade bedömningen varit en 

annan.  

Mer praktiskt användbart än att försöka definiera en bortre gräns är kanske att försöka 

beskriva tillvägagångssättet för att fastställa om rättelse, komplettering eller förtydligande 

är tillåtet. Jag skulle föreslå ett tillvägagångssätt enligt följande schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
105 SOU 2018:44 s. 299. 

Rör det sig om 

obligatoriska 

uppgifter? 

JA 

Rättelse, 

komplettering eller 

förtydligande  

EJ TILLÅTET* 

NEJ 

Tillförs anbudet 

något nytt genom 

rättelse, 

komplettering eller 

förtydligande? 

JA – leder i själva 

verket till ett nytt 

anbud 

NEJ – enbart 

konkretisering av 

redan lämnade 

uppgifter 

Rättelse, 

komplettering eller 

förtydligande  

EJ TILLÅTET 

Rättelse, 

komplettering eller 

förtydligande 

TILLÅTET 

* Schemat är naturligtvis förenklat. Vi har till exempel sett att ett förtydligande avseende obligatoriska uppgifter som enbart syftar 

till att bekräfta att den upphandlande myndighetens tolkning av anbudet stämmer kan vara tillåtet. 
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7 Avslutande kommentarer 

Slutsatsen av ovan är att även om det finns vissa möjligheter till rättelse av fel, 

förtydligande och komplettering av anbud så är dessa begränsade och till föga hjälp när 

det rör sig om obligatoriska krav i upphandlingsdokumenten. Det är med andra ord svårt 

att rädda ett bristfälligt anbud. I enlighet med HFD 2016 ref. 37 blir konsekvensen av att 

inte kunna åtgärda avvikelser från de obligatoriska kraven att anbudet ska förkastas. 

Man kan naturligtvis fråga sig om detta faktiskt utgör ett problem. Samtliga 

leverantörer i ett anbudsförfarande har samma upphandlingsdokument och samma 

bestämmelser att förhålla sig till och det kan tyckas rimligt att man får skylla sig själv om 

man som leverantör ”brister i sin omsorgsplikt”, för att använda EU-domstolens ord, när 

man upprättar sitt anbud. Problemet är att det inte bara är den enskilda leverantören som 

drabbas. När det i övrigt bästa anbudet måste förkastas på grund av en brist orsakad av 

ett rent förbiseende från leverantörens sida och som snabbt och enkelt hade kunnat 

avhjälpas om det hade varit tillåtet, så innebär det även en förlust för skattebetalarna som 

därmed går miste om det bästa anbudet. Den leverantör som är bäst på att skriva anbud 

är inte med automatik den leverantör som är bäst på att tillhandahålla de varor eller 

tjänster som är föremål för upphandling. 

Det är föga förvånande att man med åberopande av proportionalitetsprincipen i vissa 

fall har försökt komma till rätta med de ibland, kan tyckas, orimliga resultaten som en 

strikt tillämpning av likabehandlingsprincipen har lett till. Detta har dock, som vi har sett, 

både HFD och EU-domstolen satt stopp för.  

Ytterligare en princip av relevans i sammanhanget som även den verkar ha 

övertrumfats av principen om likabehandling är principen om den offentliga 

upphandlingens konkurrensfrämjande syfte. Enligt artikel 18.1 st. 2 i LOU-direktivet får 

upphandling ”inte utformas i syfte … att på ett konstgjort sätt begränsa konkurrensen” 

och man kan argumentera för att det råder en grundläggande princip om konkurrens inom 

offentlig upphandling.106  Som nämndes i avsnitt 4.1 ovan, har EU-domstolen påpekat att 

ett av huvudsyftena med de unionsrättsliga bestämmelserna om offentlig upphandling är 

att säkerställa fri rörlighet för tjänster och att konkurrensen för sådana tjänster inte 

snedvrids. Det kan emellertid ifrågasättas om domstolens tillämpning av likabehandlings- 

 
106 Se t.ex. Sanchez-Graells, A., Public Procurement and the EU Competition Rules, 2015, s. 195 ff., 

Eskil Nords särskilda yttrande i HFD 2018 ref. 60 och Falk, J., Lag om offentlig upphandling – en 

kommentar, 2011, s. 303. 
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och öppenhetsprinciperna vad gäller rättelse, förtydligande och komplettering verkligen 

främjar konkurrensen. I Sverige har antalet anbudsgivare per upphandling minskat i flera 

år och var 2018 nere på 4,1 stycken.107 Att anbud måste förkastas av ibland rent 

bagatellartade skäl leder till att upphandlande myndigheter lämnas med få – ibland endast 

ett – anbud att beakta. 

Mot bakgrund av EU-domstolens praxis, där en allt striktare syn på möjligheterna till 

rättelse, komplettering och förtydligande har utkristalliserats över tid, finns det dock 

knappast utrymme för svenska domstolar att döma annorlunda än de gör eller för andra 

åtgärder på nationell nivå. Den slutsatsen förefaller man även ha nått i 

Förenklingsutredningen, där man i nuläget inte tycks kunna ge några andra råd än att 

påpeka vikten av noggrannhet från myndighetens håll vid utformandet av 

förfrågningsunderlaget å den ena sidan samt från leverantörens håll vid utformandet av 

anbudet å den andra. 

 

 

 
107 Statistik för offentlig upphandling 2018, Upphandlingsmyndighetens rapport 2018:2 s. 74. 
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Bilaga 1: Kammarrättspraxis – sammanställning 

UM = den upphandlande myndigheten 

 KamR Mål-nr Datum Kommentarer 

 EJ TILLÅTNA RÄTTELSER, FÖRTYDIGANDEN OCH KOMPLETTERINGAR 

 Obligatoriska uppgifter som saknas 

1.  Göteborg 3001-03 2003-08-22 Uppgifter från skattemyndigheten skulle inkluderas. 

UM tog själv in uppgifterna. Leverantören inkom 

med uppgifterna efter anbudstidens slut. 

2.  Stockholm 4214-05 2005-10-13 Passersystem och larm. UM begärde in omfattande 

uppgifter trots tydligt nog underlag 

3.  Sundsvall 2272-05 2005-11-04 Ej uppfyllt ska-krav – leveransvillkor. UM hade inte 

kunnat begära förtydligande. 

4.  Stockholm 236-07 2007-04-05 Beskrivning av kvalitetssystem. Svanström och 

Corporate Express förtydliganden tillåtna. Inte 

Lyrecos. Lyrecos kompletteringar var väldigt 

omfattande. 

5.  Göteborg 270-07 2007-06-18 Kvalitetssystem UM bad efter anbudstidens slut om 

kompletteringar av icke prissatta reservationer. 

6.  Sundsvall 492-08 2008-05-26 UM gjorde själv undersökningar för att få 

förtydligande ang. ansvarsförsäkring. 

7.  Stockholm 3378-08 2008-06-11 Referensuppgifter som saknas. Man kan inte 

förtydliga något som inte lämnats, enligt KamR. 

8.  Göteborg 7714-08 2009-03-20 Kopia av ansvarsförsäkring. Komplettering efter 

tilldelningsbeslutet. 

9.  Stockholm 8441-08 2009-04-01 Licensiering av programvara. Tillfört ny sakuppgift 

vid förtydligandet. 

10.  Jönköping 2467-09 2009-07-28 Uppfyllde inte ska-krav. Tillförde nya uppgifter som 

dessutom höjde priset. 

11.  Göteborg 6708-09 2010-02-25 F-skattsedel och registreringsbevis som gavs in var 

för gamla. Nya gavs in efter anbudstidens slut.  

12.  Sundsvall 2520-11 2011-11-29 Leverantör ändrade förtryckt procentsats från 8 till 

10/12. UM utvärderade ändå anbudet. Lät leverantör 

ändra tillbaka. 

13.  Sundsvall 2147-11 2011-12-07 UM begärde förtydligande – skulle bortse från 

uppgifter inom parentes ang. vagnar. 

14.  Göteborg 6248-11 2012-05-10 Anger inte vilka utbildningsinsatser som gjorts. 

15.  Göteborg 872-12 2012-05-22 CV saknades (förbiseende). Fanns tillgängligt i 

parallell upphandling, men det spelade ingen roll. 

16.  Jönköping 834-12 2012-06-08 Ändring av tidsangivelse för att uppfylla ska-kravet.  

17.  Sundsvall 1220-13 2013-07-01 Ej bifogat tidplan. Kunde ej anses som tillåtet 

förtydligande att komplettera med en tidplan.  

18.  Göteborg 4224-13 2013-11-14 Anbudet omfattade inte vissa efterfrågade produkter. 

Kommunen hade tillåtit komplettering.  

19.  Sundsvall 221-14 2014-04-14 Ej uppfyllt ska-krav ang. ackreditering. 

Kompletterade med lista efter förfrågan från UM. 

20.  Stockholm 1183-14 2014-04-30 Hänvisar till bifogad organisation och referenser, 

men bifogar inte. UM tillät leverantör att komplettera 

med organisation och referenser. Leverantör menar 

att det framgår av inskickat CV. KamR håller inte 

med.  

21.  Stockholm 2420-14 2014-10-08 Säkerhet. Väldigt översiktliga uppgifter om 

bemanning. UM bad om förtydligande. Tillförde nya 

uppgifter, utan vilka man inte uppfyllde ska-kraven. 

22.  Göteborg 1798-15 

m.fl. 

2015-06-18 Hade inte bifogat företagsbeskrivning. Komplettering 

tilläts pga FR:s dom – ej på UM:s initiativ – redan 

där stridande mot LOU. 
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 KamR Mål-nr Datum Kommentarer 

23.  Stockholm 8521-14 2015-06-26 UM bortsåg från komplettering av obligatoriska krav 

– vissa priser saknades.  

24.  Göteborg 1597-15 2015-09-16 Uppgifter om befattningshavare saknades. Ej tillåtet 

att komplettera med obligatoriska uppgifter. 

25.  Stockholm 7929-16 2017-02-20 Certifiering eller kvalitetsledningssystem. 

Odetaljerad bilaga. 

26.  Sundsvall 2792-16 2017-03-14 Mobilnätstäckning. Obligatoriskt krav som ej kunde 

förtydligas. Ej uppenbart. 

27.  Göteborg 6350-16 2017-03-14 Bytte ut produkter, och uppfyllde därmed inte ska-

krav. 

28.  Stockholm 7055-16 2017-04-06 Fråga om ska-krav uppfyllts genom kompletteringen. 

Det går ej att läka brist under 

överprövningsprocessen.  

29.  Sundsvall 1875-17 2017-12-19 Obligatoriskt krav: 2 referensuppdrag med antal 

beställande enheter. UM tillät komplettering avs. 

antal beställande enheter efter sista anbudsdag. 

Anbudet skulle ha förkastats enligt FR och KamR. 

30.  Jönköping 3133-17 2018-05-18 Om man svarade ja ang. underleverantörer skulle 

man bifoga en handling. Leverantör svarade ja men 

bifogade inte. På fråga svarade man att det skulle 

vara nej. FR tyckte att det ändrade anbudet i sak. Inte 

uppenbart att det är en felskrivning, även om det är 

uppenbart att något blivit fel. KamR: utgjorde en 

förutsättning för att bolagets anbud skulle kunna 

anses uppfylla samtliga obligatoriska krav, vilket gav 

otillbörlig fördel. 

31.  Sundsvall 590-591-

18 

2018-06-08 De två vinnarna uppfyllde inte de obligatoriska 

kraven. Sweco: utelämnar tidpunkten för 

referensuppdrag. Ramböll: innehöll inte uppgift om 

värdet på referensuppdragen. FR: kan ej rättas. 

KamR höll med. En skiljaktig ang. Ramböll. 

 Ej obligatoriska uppgifter som saknas 

32.  Stockholm 7138-10 2011-05-24 Referensuppgifter man förbisett att lämna. 

Uppmanades av UM att lämna ytterligare tre 

referenser. Nya uppgifter. 

33.  Sundsvall 802-12 2012-06-14 Nya uppgifter eller konkretisering? Kortfattat CV - 

begärde kompletterande uppgifter om personals 

erfarenhet. Bedömdes vara nya uppgifter. 

34.  Stockholm 1636-15 2015-04-22 Otydligt förfrågningsunderlag. Kompletteringar 

nödvändiga för att kunna jämföra anbuden. Men det 

innebar att nya sakuppgifter tillfördes och ändrade 

utgången. 

 Ej uppenbar felskrivning 

35.  Stockholm  3973-04 2004-12-07 Felaktig bindningstid. Ej så orimlig att det måste 

framstå som uppenbart fel.  

 När UM begär in kompletteringar som innebär ett nytt underlag 

36.  Sundsvall 2831-03 2004-02-06 UM begärde in prisuppgift för EU-skylt, vilket 

innebar ett nytt ska-krav. 

37.  Jönköping 1101-04 2004-06-30 Begärde in kompletteringar som innebar att 

ytterligare värderingsgrunder avs. tilldelningskriteriet 

”kapacitet” angavs. 

38.  Stockholm 7405-08 2008-11-19 Begärde in uppgifter som inte efterfrågats i 

förfrågningsunderlaget. 

39.  Sundsvall 1829-10 2010-09-29 Väsentliga förändringar av ska-krav. 

40.  Stockholm 928-10 2010-10-04 Komplettering av förfrågningsunderlag. 

41.  Jönköping 1367-11, 

1399-11 

2011-09-20 Förtydligande av förfrågningsunderlag. 
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 KamR Mål-nr Datum Kommentarer 

 TILLÅTNA RÄTTELSER, FÖRTYDIGANDEN OCH KOMPLETTERINGAR 

 Anbudet ej ändrat i sak   

42.  Stockholm 5777-06 2006-10-09 Förtydligande om att en del av totalpriset avsåg 

tekniska installationer m.m. 

43.  Jönköping 3246-06 2007-02-21 Attraktioner på temat småländsk trollskog. Verkar 

inte ha kunnat bevisas att leverantör kompletterade. 

UM föredrog den konstnärliga utformningen. Priset 

var dessutom lägre. 

44.  Göteborg 7060-13 2014-05-20 Angivna priser skulle inkludera alla krav. Fotnoter 

till prisuppgifter gav intryck av att så inte var fallet. 

UM ringde för förtydligande. Fick svar att fotnoterna 

inte ändrade något, bara att avtalsmallar fanns om 

man ville använda separata avtal.  

45.  Jönköping 1871-13 2014-06-05 Underlaget något oklart, men ansågs dock att 

obligatorisk uppgift saknades. Fick ändå förtydliga. 

Leverantör ombads ange pris för tjänst. Priset var 

noll så ingenting förändrades.  

46.  Göteborg 2494-14 2014-09-26 Uppgift om kontaktperson för redan beskrivna 

referensuppdrag, vilket var ett ska-krav. FR ansåg att 

det rörde sig om otillåten komplettering, men inte 

KamR. 

47.  Göteborg 3608-14 2014-12-17 Lysdioders likvärdiga kvalitet. Klargörande angående 

motstridiga uppgifter kunde ske utan risk för 

särbehandling. 

48.  Jönköping 2947-14 2015-02-25 Intyg lämnat, men framgick inte tydligt att Linköping 

omfattades. UM bad Skanska bekräfta att man tolkat 

rätt.  

49.  Jönköping 682-15 2015-10-07 Lämnade in samma uppgifter men på annat språk, 

andra fick göra likadant. Förefaller ha varit ett ska-

krav att anbudet skulle vara på svenska. 

50.  Sundsvall 742-743-

16 

2016-07-01 Bekräftelse på att man har tolkat ingivna intyg rätt. 

Tillåten konkretisering. 

 Uppenbar felskrivning   

51.  Jönköping 1935-11 2011-09-05 UM rättar en felskrivning. En parentes hade fallit 

bort i UM:s förtydligande av en formel i 

förfrågningsunderlaget. UM tilläts ändå tillämpa 

formeln med parentesen. 

52.  Stockholm 2557-11 2011-09-12 Felsummering av delposter. Fick bekräfta att UM 

uppfattat rätt. 

 Uppgifter som finns hos myndigheter108 

53.  Jönköping 2379-03 2003-06-24 Fick komplettera med myndighetsuppgifter i form av 

RSV-blankett. Ansågs ”ligga inom ramen för vad 

som kan godtas.” 

54.  Jönköping 3979-05 2006-01-31 Fick komplettera med registreringsbevis. Påverkade 

inte innehållet i anbudet och fanns tillgängliga hos 

myndigheten redan innan anbudstidens utgång. 

Hänvisar till KamR Jönköping mål nr 2379-03. 

55.  Göteborg 7217-08 2009-01-30 Registreringsbevis hos Bolagsverket. Inte påverkar 

innehållet i anbudet eftersom redan funnits 

tillgängliga. 

 

 
108 Observera dock att dessa domar kom före EU-domstolens dom i Manova-målet. 
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Källförteckning 

Offentligt tryck 

Direktiv 

Rådets direktiv 71/305/EEG av den 26 juli 1971 om samordning av förfaranden vid 

tilldelning av offentliga upphandlingskontrakt för bygg- och anläggningsarbeten 

Rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra 

författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag 

och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om 

samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor 

och tjänster 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om 

offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG 

Propositioner 

Proposition 1992/93:88 – om offentlig upphandling 

Proposition 2006/07:128 – Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

Proposition 2009/10:180 – Nya rättsmedel på upphandlingsområdet 

Proposition 2015/16:195 –  Nytt regelverk om upphandling 

Utredningar 

SOU 2011:73 –  På jakt efter den goda affären – analys och erfarenheter av den offentliga 

upphandlingen 

SOU 2014:51 – Nya regler om offentlig upphandling 

SOU 2018:44 – Möjligt, tillåtet och tillgängligt – förslag till enklare och flexiblare 

upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål 

Myndigheters rapporter 

Kartläggning och analys av mål om överprövning, Upphandlingsmyndighetens rapport 

2017:7 

Statistik för offentlig upphandling 2018, Upphandlingsmyndighetens rapport 2018:2 
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Rättspraxis   

EU-domstolen 

Mål C-243/89, Stora Bält, ECLI:EU:C:1993:257 

Mål C-87/94, Vallonska Bussarna, ECLI:EU:C:1996:161 

Mål C-470/99, Universale-Bau m.fl., ECLI:EU:C:2002:746 

Mål C-496/99, CAS Succhi di Frutta, ECLI:EU:C:2004:236 

Mål, C-513/99, Concordia Bus Finland, ECLI:EU:C:2002:495 

Mål C-19/00, SIAC Construction, ECLI:EU:C:2001:553 

Mål C-434/02, Arnold André, ECLI:EU:C:2004:800 

Mål C-210/03, Swedish Match m.fl., ECLI:EU:C:2004:802 

Mål C-26/03, Stadt Halle, ECLI:EU:C:2005:5 

Mål C-34/03, Fabricom, ECLI:EU:C:2005:127 

Mål C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur, ECLI:EU:C:2008:351 

Mål C-213/07, Michaniki, ECLI:EU:C:2008:731 

Mål C- 599/10, SAG ELV, ECLI:EU:C:2012:191 

Mål C-336/12, Manova, ECLI:EU:C:2013:647 

Mål C-561/12, Nordecon, ECLI:EU:C:2013:793 

Mål C-42/13, Cartiera dell'Adda, ECLI:EU:C:2014:2345 

Mål C-538/13, eVigilo, ECLI:EU:C:2015:166 

Mål C-324/14, Partner Apelski, ECLI:EU:C:2016:214 

Mål C-396/14, MT Højgaard och Züblin, ECLI:EU:C:2016:347 

Mål C-171/15, Connexxion Taxi Services, ECLI:EU:C:2016:948 

Mål C-131/16, Archus och Gama, ECLI:EU:C:2017:358 

Mål C-523/16, MA.T.I. SUD, ECLI:EU:C:2018:122  

Generaladvokaternas förslag till avgöranden  

Förslag till avgörande av generaladvokat Lenz i mål C-87/94, Vallonska Bussarna, REG 

1996, ECLI:EU:C:1995:279 

 

Svenska domstolar 

Högsta förvaltningsdomstolen 

HFD 2016 ref. 37 (I och II) 

HFD 2018 ref. 60 

Kammarrättspraxis 

Kammarrätten i Jönköping, 2003-06-24, mål nr 2379-03 
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Kammarrätten i Göteborg, 2003-08-22, mål nr 3001-03 

Kammarrätten i Sundsvall, 2004-02-06, mål nr 2831-03 

Kammarrätten i Jönköping, 2004-06-30, mål nr 1101-04 

Kammarrätten i Stockholm,  2004-12-07, mål nr 3973-04 

Kammarrätten i Stockholm, 2005-10-13, mål nr 4214-05 

Kammarrätten i Sundsvall, 2005-11-04, mål nr 2272-05 

Kammarrätten i Jönköping, 2006-01-31, mål nr 3979-05 

Kammarrätten i Stockholm, 2006-10-09, mål nr 5777-06 

Kammarrätten i Jönköping, 2007-02-21, mål nr 3246-06 

Kammarrätten i Stockholm, 2007-04-05, mål nr 236-07 

Kammarrätten i Göteborg, 2007-06-18, mål nr 270-07 

Kammarrätten i Sundsvall, 2008-05-26, mål nr 492-08 

Kammarrätten i Stockholm, 2008-06-11, mål nr 3378-08 

Kammarrätten i Stockholm, 2008-11-19, mål nr 7405-08 

Kammarrätten i Göteborg, 2009-01-30, mål nr 7217-08 

Kammarrätten i Göteborg, 2009-03-20, mål nr 7714-08 

Kammarrätten i Stockholm, 2009-04-01, mål nr 8441-08 

Kammarrätten i Jönköping, 2009-07-28, mål nr 2467-09 

Kammarrätten i Göteborg, 2010-02-25, mål nr 6708-09 

Kammarrätten i Sundsvall, 2010-09-29, mål nr 1829-10 
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