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Lag om offentlig upphandling, LOU, är en lagstiftning som är processinriktad. Den är gjord 

så för att garantera att små leverantörer ska ha samma chans som stora leverantörer att 

leverera till stora inköpare. Lag om offentlig upphandling för försörjningssektorn, LUF, är 

till del tvärtom. Här ska små inköpare försöka få bra villkor av stora leverantörer. Det är en 

av de principiellt grundläggande skillnaderna mellan lagområdena. 
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Skillnader mellan LOU 

och LUF 

Upphandling The VÄRMEK Way 

LUF i VÄRMEK 
Efter förlaga av Jan-Erik Falk 

Inledning 
Upphandlingar oavsett om det är LOU eller LUF ska genomföras 

mot bakgrund av de unionsrättsliga principerna: 

 Likabehandling 

 Icke diskriminering 

 Transparens 

 Proportionalitet 

 Ömsesidigt erkännande 

När inte lagtexten är tydlig eller vägledning saknas ska dessa 

principer gälla. Det är allra tydligast inom LUF-området eftersom 

lagtexten inte är särskilt uttömmande. Inom LOU finns det mer 

att gå på eftersom lagtexten är mer detaljerad och det finns fler 

avgöranden i domstol. 

Ett exempel inom området är att det inte framgår tydligt vad som 

gäller beträffande ramavtal i LUF. Det är inte klarlagt hur ett 

avrop ska göras när avrop görs från ett upphandlat ramavtal som 

har flera kontraktsparter på leverantörssidan. Här har VÄRMEK 

med hjälp av de unionsrättsliga principerna lagt fast att avrop ska 

göras på ett okomplicerat men transparent sätt. Det betyder att 

alla ramavtalsleverantörer har rätt att få veta på vilka grunder 

medlemmar har valt viss leverantör men utöver det krävs inga 

särskilda administrativa åtgärder. 

Skillnader mellan lagstiftningarna 

Upphandlande myndigheter och 

upphandlande enheter 
Begreppet upphandlande myndighet tillämpas oftast i LOU. I 

LUF utgör begreppet ”upphandlande enhet” ett samlingsnamn 

för alla enheter som ska tillämpa LUF, utom inköpscentraler i 

LUF. De är alltid upphandlande myndigheter. I sak betyder det 

Ingen volym-

garanti i LUF 
   

I LUFen finns inget om 

att den vinnande 

parten är garanterad 

upphandlad volym. 

Den grundläggande 

egenskapen ger 

intressanta möjligheter 

– särskilt för en 

upphandlande 

myndighet som 

VÄRMEK är. 

Kortfattat betyder det 

att upphandlande 

myndighet 

(inköpscentraler) har 

möjlighet att teckna 

parallella avtal med 

flera leverantörer.  

Inköpcentralen behöver 

heller inte rangorda 

avtalen eftersom 

upphandlad leverantör 

inte är lovad någon 

volym. Det i sin tur 

öppnar möjligheten för 

medlemmarna till 

inköpscentralen att 

välja fritt bland de 

upphandlade 

leverantörena. 
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inte så mycket. Upphandlande myndigheter har större transparenskrav på sig och upphandlande 

myndigheter har möjlighet att upprätta parallella ramavtal, exempelvis. Det finns dock en enhet i 

LUF som inte finns i LOU och det är verksamheter som bedriver försörjningsverkssamheter med 

stöd av särskild rättighet, exempelvis elnätsverksamheter. Dessa omfattas av LUF. I sak betyder det 

heller inte så mycket men enheten är särskilt utpekad och kopplar till annan lagstiftning så som 

exempelvis ellagen. 

Upphandlingar som avser mer än en verksamhet 
Det finns områden som både omfattas av LUF och LOU. Ett exempel är vattenverksamheter där 

framledningen omfattas av LUF och där avloppsledningarna omfattas av LOU. När anläggning av 

ledningsnät som omfattar båda nyttigheterna så ska den sk överviktsprincipen gälla för att klargöra 

vilken lagstiftnings som ska användas. Väger värdet (eller nyttan i vissa fall) över till fördel för 

exempelvis LUF så kan man använda LUF för upphandling av hela verksamheten. Vid tveksamhet 

ska LOU användas. 

Koncessionskontrakt 
I LOU finns det något som kallas koncessionskontrakt. Det gäller framför allt byggkoncessioner. 

Tjänstekoncessioner omfattas inte. I LUF har man undantagit både byggkoncessioner och 

tjänsterkoncessioner, de ska upphandlas enligt LUF precis som vanligt. 

Upphandlingsförfaranden 
En fördel med LUF är lagen generellt tillåter att man använder ”förhandlat förfarande” i 

upphandlingarna. LOU är mer restriktiv i detta avseende. I LOU finns det endast tre fall då 

förhandlat förfarande är tillåtet: 

1. När det är svårt att bedöma slutpriset 

2. När tjänsten är svår att precisera 

3. Byggentreprenader som är kopplade till FOU 

Bestämmelserna för förhandlad upphandling återfinns i LOU. I LUF finns inget om det vilket gör att 

man måste använda sig av den text som finns i LOU. 

Värt att notera är att det nya upphandlingsförfarandet ”konkurrenspräglad dialog” inte finns i LUF. 

Förhandlat förfarande utan annonsering 
Här gäller i stort sett samma regler med ett undantag. I LUF medges förhandlat förfarande utan 

annonsering först efter det att den första upphandlingen med förhandlat förfarande med 

annonsering misslyckats.  

I LOU kan detta förfarande användas då få eller inga anbud inkommit till upphandlingen. 

Ramavtal 
Ramavtalsupphandlingen skiljer sig åt mellan LOU och LUF. I LOU är ramavtalsupphandlingen 

ingående reglerad. Självfallet får LUF upphandlare använda dessa regler men det begränsar 

handlingsutrymmet. 
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I LOU skiljer man på ramavtal där man faststället villkor för avrop och ramavtal där man inte gör 

det. Denna åtskillnad finns inte i LUF. 

I LUF regeleras ramavtal mycket kortfattat. Avropen i ramavtalen är enkla och i formell mening så 

kan man som medlem i VÄRMEK tillämpa förhandlad upphandling utan föregående annonsering i 

avropet (dvs inom ramen för avtalet diskutera villkoren för inköpet). Det är dock viktigt att komma 

ihåg att de unionsrättsliga principerna gäller för avropet. De upphandlade leverantörerna har rätt att 

bli likabehandlade, rätt till transparens, rätt till proportionalitet och rätt icke diskriminerande 

behandling. Även ett ömsesidigt erkännande av certifikat mm måste vara med i bilden för avropet. 

Med andra ord – är man öppen med sin avsikt och skälen till avropet kan man välja fritt. 

Uteslutning av leverantörer 
De tvingande uteslutningsgrunderna enligt 10:1 LUF, gäller endast upphandlade myndigheter. I 

LUF-fallet betyder det att det bara är inköpscentraler (VÄRMEK) som har den möjligheten. 

Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantörer 

1 § En upphandlande enhet som är en upphandlande myndighet ska utesluta en leverantör från att delta i ett 

kvalificeringssystem eller en upphandling, om myndigheten får kännedom om att leverantören enligt en lagakraftvunnen 

dom är dömd för brott som innefattar 

1. sådan brottslighet som avses i artikel 2 i rådets rambeslut 2008/841/RIF av den 24 oktober 2008 om kampen mot 

organiserad brottslighet, 

2. bestickning enligt definitionen i artikel 3 i rådets akt av den 26 maj 1997 om utarbetande på grundval av artikel K 3.2 c i 

fördraget om Europeiska unionen av konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän i Europeiska gemenskaperna 

eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, respektive artikel 3.1 i rådets gemensamma åtgärd 98/742/RIF av 

den 22 december 1998 beslutad av rådet på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen rörande korruption 

inom den privata sektorn, 

3. bedrägeri i den mening som avses i artikel 1 i konventionen som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om 

Europeiska unionen, om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen, eller 

4. penningtvätt enligt definitionen i artikel 1 i rådets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra 

att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/97/EG. 

Detta är en kvalitetsaspekt som VÄRMEK har tagit med i ”Hållbar Upphandling. Ramavtalen är 

utformade så att samarbetet med en leverantör kan avbrytas om något av det ovanstående inträffar. 

Det är en trygghet för medlemmarna. 

Kvalificeringsbestämmelser i LOU och LUF 

Bestämmelserna kring kontrollen av leverantörernas lämplighet skiljer sig åt mellan LOU och LUF. 

Enligt LOU får kvalificeringen av leverantörer i huvudsak omfatta följande vad gäller lämplighet: 

 Lämplighet att utför det som anges i kontraktet 

 Leverantörens ekonomiska status 

 Leverantörens tekniska status 

Det finns preciserat i listor vad som menas med teknisk status och vilka bevis som måste finnas. För 

ekonomisk status är kraven på bevis inte lika preciserade. I LOU saknas möjligheten att tillämpa 

prekvalificeringssystem 

http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/391L0308.htm
http://www.notisum.se/rnp/eu/lag/301L0097.htm
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I LUF finns ingen specificerad lista vad gäller kriterier för ekonomisk och teknisk status. Det finns 

heller inte specificerat vilka områden som måste finnas med i kvalificeringen. Istället ska 

kvalificering göras med hänsyn till icke-diskriminerande kriterier. Även här återkommer de 

unionsrättsliga principerna. I LUF kan man tillämpa prekvalificering. 

 


