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Aktuella frågor

 Ändringar av avtal – ex drivmedelspriser

 Synnerlig brådska – ex flyktingmottagande

Rådets 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning 
(EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av 
Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina 



Ändring av avtal

 Avtalet gäller

 Ändrings- eller optionsklausuler

 Indexbestämmelser

 Force majeureklausul

 Oreglerad

 Avtal kan civilrättsligt ändras genom överenskommelse

Upphandlingsrättsligt krävs dock att någon av bestämmelserna i 17 
kap LOU eller 16 kap LUF är tillämplig



1. Ändring av mindre värde – Upp till tröskelvärdet och max 10/15 % av avtalsvärdet 
(17 kap. 9 § LOU)

2. Oförutsebara omständigheter – Upp till 50 % av avtalsvärdet & koppling till 
oförutsebar omständighet (17 kap. 12 § LOU)

3. Ändringar som inte är väsentliga (17 kap. 14 § LOU)
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Principer att nämna
Om prisjustering måste träffsäkerhet eftersträvas –

undvika generella höjningar

 Alla avtal måste analyseras var och en för sig 
utifrån risk och konsekvens – inga generella 
principer för alla leverantörer

 Vikten av transparens och 
konsekvensbeskrivningar för att kunna bibehålla 
förtroende

 Vikten av att dela risk

 Vikten av faktabaserade beslut 
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 Innebär förbud mot att tilldela kontrakt eller låta offentliga 
kontrakt eller koncessionskontrakt genomföras med både 
juridiska och fysiska personer som är etablerade i Ryssland.

 Förbudet gäller även underleverantörer och företag vars 
kapacitet åberopas i upphandlingen om det åberopade 
företaget står för mer än 10 procent av kontraktets värde.

 Förbudet att tilldela kontrakt gäller från och med den 9 april. 
Förbudet att genomföra kontrakt gäller från och med den 11 
oktober 2022.

Förordning om sanktioner mot 
Ryssland och Belarus



 Varor som omfattas är framför allt kol och fossila bränslen men 
även cement, kemikalier av olika slag samt trävaror. 

Den som uppsåtligen bryter mot sanktionerna kan drabbas av 
böter eller fängelse  om brottet är grovt, 8 § lagen (1996:95) om 
vissa internationella sanktioner.

Förordning om sanktioner mot 
Ryssland och Belarus



Länk

 Så här påverkas offentlig upphandling av Rysslands invasion av 
Ukraina | SKR


