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Offentlig upphandling (ändringar i LOU och 
förordningen om tröskelvärden) 
Riksdagen har beslutat om vissa ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling. Ändringarna är i huvudsak föranledda av Sveriges anslutning 
till världshandelsorganisationen WTO (World Trade Organisation) och den 
tillhörande överenskommelsen om offentlig upphandling GPA (Government 
Procurement Agreement). 

GPA gäller i varje land enligt sin ordalydelse från den 1 januari 1996. Några 
viktigare delar av GPA som avser upphandlingsskyldighet och tröskelvärden 
förs nu in i LOU. Anledningen till att övriga delar kan skjutas upp är att en 
stor del av innehållet i GPA redan i dag täcks av reglerna i LOU. 

Ändringarna framgår i sin helhet av bifogade författningstext (SFS 1996:433). 
Förarbetena består av prop. 1995/96:165 och betänkandet 1995/96:FiU 13. 
Ändringarna träder i kraft den 1 juli 1996. 

Ändringarna är i korthet följande. 

• Vid tröskelvärdesberäkningen gäller det lägsta av ecu-värdet och värdet i 
enheten särskilda dragningsrätter (sdr). Eftersom värdet i sdr är högre än 
värdet i ecu gäller fortfarande ecu-värdet (se t.ex. 2 kap. 1 §). Som exempel 
kan nämnas att 200 000 sdr motsvarar 1 973 000 sek. 
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• De nya ecu-värdena (avrundade) fr.o.m. den 1 juli 1996 är följande 
(SFS 1996:581). 

       ecu  sek 

 BYGGENTREPRENADER   5 000 000 46 628 000 

 VAROR OCH TJÄNSTER 

 Försörjningssektorerna 
 - vatten/energi/transport     400 000   3 730 000 
 - telekommunikation      600 000   5 595 000 

 Övriga upphandlande enheter     200 000   1 865 000 

 Förhandsannonsering      750 000   6 994 000 

• Bestämmelserna för nollställning av anbud (1 kap. 21 §) skärps genom att 
det inte längre blir tillåtet att komplettera anbud. Däremot är det fort-
farande tillåtet att ett anbud eller en ansökan förtydligas. Initiativet till ett 
sådant förtydligande skall emellertid komma från den upphandlande 
enheten. 

• Reglerna för värdeberäkning och upphandling av smärre delkontrakt som 
ingår i en byggentreprenad (3 kap. 2 §) eller i en tjänsteupphandling 
(5 kap. 5 §) förtydligas. 

• Förutsättningarna för att kunna använda förhandlad upphandling med 
eller utan annonsering när upphandlingen inte kan slutföras i föregående 
öppet eller selektivt förfarande förtydligas (2 kap. 10 §, 5 kap. 19 §). 

• Inom försörjningssektorerna berör upphandlingsskyldighet enligt GPA 
färre verksamheter jämfört med EG:s upphandlingsdirektiv och LOU 
(4 kap. 8a §). 

• Skadeavvägningen vid överprövning (7 kap. 2 §) får endast göras vid 
prövningen av eventuellt verkställighetsförbud (interimistiskt beslut). 

• Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) skall i fortsätt-
ningen ackreditera granskare inom försörjningsområdena (7 kap. 11 §). 

Frågor kring lagen och de här redovisade ändringarna besvaras i första hand 
av Ulf Palm, Hans Ekman och Agneta Lefwerth på civilrättssektionen samt 
Bengt O Renberg på ekonomiadministrativa sektionen. Samtliga kan nås på 
telefon 08-772 41 00. 
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