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Hävning av avtal 

Stockholm 2016-10-12 
 

Hampus Allerstrand 

Hållpunkter 
§  Vad säger lagen? 
§  Vad säger LOU? 
§  Riskfördelning? 
§  Hur kan uppsägningsklausuler formuleras? 
§  Uppföljning och uteslutning enligt nya LOU?  

Vad säger lagen? 

Vad säger lagen? 

§  Avtalslagen/Köplagen/Internationella köplagen 

§  Dröjsmål eller fel 
-  Köparen får häva köpet på grund av säljarens dröjsmål, om avtalsbrottet är av 

väsentlig betydelse för köparen och säljaren insåg eller borde ha insett detta 
(25 § Köplagen). 

-  Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig 
betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § 
Köplagen) 

§  Reklamation 
-  Köparen får inte häva köpet om han inte inom skälig tid efter det att han 

fick kännedom om felet eller dröjsmålet meddelar säljaren att han häver.   
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Vad säger lagen? 

§  ”Lagens bestämmelser tillämpas inte i den mån annat följer av avtalet, av 
praxis som har utbildats mellan parterna eller av handelsbruk eller annan 
sedvänja som måste anses bindande för parterna.” (3 § Köplagen) 

Vad är ”väsentlig betydelse 
för köparen”? 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 536-13 

§  Fem kommuner och ett gymnasieförbund upphandlande livsmedel 
gemensamt. 

§  Livsmedel var uppdelad i tretton olika varugrupper 
§  Menigo vann sex av grupperna. 
§  Den 7 april 2011 meddelades tilldelningsbeslut. 
§  I avtalet fann följande uppsägningsklausul: 

§  ”Avtalspart har rätt att häva avtalet om motparten i väsentligt 
avseende inte uppfyller sina åtaganden enligt avtalet och rättelse 
inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande” 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 536-13 

§  Kort efter avtalsstart höjde Menigo priserna för flera produkter och 
genomförde fördyrande produktbyten utan att kommunen godtagit detta. 

§  Den 5 juli sade kommunerna upp avtalet med verkan från 31 augusti 
2011. 

§  Menigo stämde kommunerna och yrkade på skadestånd eftersom 
kommunerna hade sagt upp avtalet utan att ha haft rätt till det. 

§  Kommunerna bestred Menigos talan eftersom man ansåg att det förelåg 
en rätt att säga upp avtalen pga. Menigos avtalsstridiga sätt att höja 
priserna.   
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Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 536-13 

Vem har bevisbördan för att 
det föreligger ett väsentligt 

avtalsbrott? 

Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 536-13 

§  Huvudregel= avtal ska hållas! 

§  Kommunen påstår att det finns grund för att bryta avtalet. 

§  Kommunerna har bevisbördan för att Menigos prisändringar utgjort ett väsentligt 
avtalsbrott. 

§  Kommunerna måste alltså visa: 

1.  att Menigo i väsentligt avseende inte uppfyllt sina åtaganden enligt 
avtalet, 

2.  att en skriftlig begäran om rättelse skickats till Menigo samt 
3.  att Menigo därefter inte vidtagit rättelse utan dröjsmål. 

    

Hovrätten över Skåne och Blekinge, T 536-13 
§  Hovrätten fann att Menigo i tre fall hade genomfört avtalsstridiga prishöjningar. 

§  I ett fall hade Menigo vidtagit rättelse och därför förelåg inte grund för hävning i det fallet. 

§  I de två övriga fallen ansåg hovrätten att det ena fallet endast rörde felaktigt prissättning 
under en kortare period (två veckor) och att det var fråga om en mycket litet belopp satt i 
relation till det totala värdet av avtalen.  

§  I det andra fallet saknades tillräcklig bevisning för att avgöra hur många produkter som 
berörts och hur stora prisskillnader det vara fråga om.  

§  Dessutom ansåg hovrätten att den begäran om rättelse som kommunerna skickat ut inte 
varit tillräckligt tydlig. 

§  Det stod inte klart för Menigo att kommunerna avsåg att häva avtalen om Menigo inte 
vidtog rättelse.  

Vad säger LOU? 
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Nya lagar 

Nya lagar inom upphandling 
LOU,LUF och LUK 
 
Träder i kraft 1 januari 2017? 

Ändringar av kontrakt, ramavtal och koncessioner  
(17 kap 8-16 §§) 

§  Huvudregel att bestämmelserna i ett kontrakt eller ramavtal inte får ändras utan att 
det genomförs en ny upphandling. 

§  De nya lagarna ska innehålla bestämmelser om i vilka fall kontrakt/ramavtal får 
ändras utan att den upphandlande myndigheten eller enheten måste genomföra en 
ny upphandling. Bestämmelserna ska gälla ändringar  
1.  enligt ändrings- eller optionsklausuler,  
2.  kompletterande beställningar, ändringar till följd av oförutsedda omständigheter,  
3.  byte av leverantör,  
4.  ändringar som inte är väsentliga och  
5.  ändringar av mindre värde. 

Avtalsrätten
/civilrätten 

LOU 

Väsentlig enligt LOU 

Väsentlig ändring 

Ändringar 

Lagar/Praxis 

Väsentlig enligt avtal 

Otillåten 
direktupphandling? 

Obligatorisk uppsägningsklausul (17 Kap 17 § LOU) 

§  En UM ska se till att kontrakt/ramavtal innehåller villkor som gör 
det möjligt att avsluta kontraktet/ramavtalet, om 

1.  det har varit föremål för en ändring som inte är tillåten,  
2.  leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet 

skulle ha uteslutits från upphandlingen eller 
3.  EU-domstolen finner att Sverige genom att låta UM ingå 

kontrakt eller ramavtal allvarligt har åsidosatt sina skyldigheter 
enligt EUF-fördraget. 

 
§  Villkoren för att avsluta kontraktet/ramavtalet ska anges i något av 

upphandlingsdokumenten. 
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Hur stränga ska 
hävningsklausuler vara? 

Riskfördelning 

Risk-
minimering 

Värde-
läckage 

Uppsägningsklausul (OBS EJ MALL!) 

1.  ”Parterna har rätt att när som helst under avtalstiden skriftligen säga upp Avtalet 
till omedelbart upphörande om den andra Parten i väsentligt hänseende 
åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och den Parten inte vidtagit rättelse 
inom trettio (30 dagar) från skriftligt påpekande av den andra Parten. 
Upprepade avtalsbrott är ett exempel på när Part i ett väsentlig hänseende 
åsidosätter sina skyldigheter. Likaså är exempelvis .. att anse som ett väsentligt 
åsidosättande av Partens skyldigheter och därmed grund för hävning.” 

2.  Den avtalsbrytande Parten är vid upphörande enligt punkten 1 ovan skyldig att 
ersätta den andra Parten den skada som den Parten lider till följd av avtalsbrottet. 
Parts ansvar är dock begränsat till direkt skada. Indirekt skada eller följdskada 
ersätts inte. Såsom indirekt skada eller följdskada anses exempelvis utebliven 
vinst, avbrott eller störning i produktion eller annan kommersiell verksamhet eller 
annan ekonomisk följd på grund av avtalsbrottet. Vid sådan uppsägning ska 
skadelidande Part begränsa sin skada.”  

Uteslutning? 
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Nya uteslutningsgrunder (13 kap) 

Missförhållanden i övrigt i fråga om en leverantörs verksamhet (3 §) 
 
En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör från att delta i 
en upphandling, om 
§  myndigheten kan visa att leverantören har åsidosatt tillämpliga 
     miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter, 
§  myndigheten har tillräckligt sannolika indikationer på att leverantören har ingått 

överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida 
konkurrensen, 

§  leverantören har visat allvarliga eller ihållande brister i fullgörandet av något 
väsentligt krav i ett tidigare upphandlat kontrakt och detta har medfört att det 
tidigare kontraktet har sagts upp i förtid eller lett till skadestånd eller jämförbara 
påföljder. 

 

Sanktionsformer (13 kap 3 §) 
§  Prisavdrag 
§  Vite 
§  Uppsägning avtal  
§  Hävning av avtal 

Utredning innan uteslutning (13 kap 4 §)  

§  ”En upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en 
leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över 
de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning” 

Självsanering (13 kap) 

Undantag från uteslutning i vissa fall (5 §) 
 
Även om det föreligger grund för uteslutning ska en leverantör inte uteslutas 
om leverantören visar att den är tillförlitlig genom att den har 
 
1. ersatt eller åtagit sig att ersätta skador som har orsakats av brottet eller 
missförhållandet, 
2. klargjort förhållanden och omständigheter på ett uttömmande sätt genom att 
aktivt samarbeta med de utredande myndigheterna, och 
3. vidtagit konkreta tekniska, organisatoriska och personalmässiga åtgärder som är 
ägnade att förhindra brott eller missförhållanden. 
 
De åtgärder som leverantören har vidtagit ska bedömas med beaktande av brottets eller 
missförhållandets allvar och de särskilda omständigheterna kring dessa. 
 



16-10-13	

7	

Hävning av livsmedelsavtal 

§  Sammanfattning 

§  Alla upphandlingsrättsligt otillåtna väsentliga förändringar utgör inte väsentliga 
avtalsbrott, dvs ingen automatisk rätt för en UM att häva avtal på grund av att en 
leverantör gör väsentliga förändringar från ett avtal.  

§  Viktigt med tydliga avtal och rättvisa avtal. 

§  Viktigt med uppföljning och att aktivera sanktioner. 

§  Viktigt att dokumentera! 

Frågor? 
§  Hampus Allerstrand 
§  hampus.allerstrand@skl.se 
§  Tel. 08-452 75 70 


