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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
 

Nr 8 
Regler för upphandlingar under EU:s  
tröskelvärden. 
ÅLR 2015/8626  

Landskapsregeringen beslöt med stöd av 1§ 4 st i landskapslag 
(ÅFS 1994:43) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen 
om offentlig upphandling och 1§ av landskapsregeringens 
beslut(2006:41) att det nationella tröskelvärdet för direkt köp, från 
10 000 € exklusive mervärdesskat, ska höjas till 50 000 € 
exklusive mervärdesskatt. Syftet är att direkt köp kan ske hos en 
viss leverantör när totala värdet för köpet inte överstiger 50 000 €, 
och när det inte är ett återkommande behov och värdet inbegriper 
samantagna volymen för hela landskapsförvaltningen. Se bilaga 1 

 
Beslutet träder ikraft den 15 augusti 2015 och tillämpas på 
upphandlingar som påbörjas den 15 augusti 2015 eller därefter.  
Gamla tröskelvärdet gäller för upphandlingar som påbörjades innan 
15 augusti 2015.  
 

  



 
Bilaga 1  

 

Ålands landskapsregerings beslut om nationella tröskelvärdet för direkt köp 
för offentlig upphandling  

 

Den 1 juni 2007 trädde lagstiftningen i riket i kraft, Lag om offentlig upphandling (FFS 
348/2007) samt Lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster 
(FFS 349/2007). Dessa lagar baserar sig i sin tur på Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/18/EG (upphandling) och 2004/17/EG (upphandling inom försörjningssektorerna). Från och 
med 16 april 2016 träder nya upphandlingslagstiftningen i kraft. Den nya lagstiftningen baserar sig på 
de nya direktiven 2014/24/EU (om offentlig upphandling) 2014/25/EU (om upphandling av enheter 
som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) och helt nya direktivet 
2014/23/EU (om tilldelning/ upphandling av koncessioner).  

 

Landskapsregeringen har med stöd av med stöd av av 1 § 4 st i landskapslag (ÅFS 1994:43) 
angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling och 1§ av 
landskapsregeringens beslut (2006:41) beslutat att nationella tröskelvärdet för direkt köp ska höjas 
till 50 000 €.  

 

Det nya tröskelvärdet som tillämpas vid offentlig upphandling föranleder ändring i 4§ och 5§ 
landskapsregeringens beslut (2006:41) gällande vissa upphandlingar.  

 

Gamla 5§ direkt köp ersätts med  

 

4 § Direkt köp  

Upphandling ska som huvudregel ske genom öppet förfarande och utannonsering i 
massmedia. Vid upphandling som antas understiga 50 000 € bör även vid direkt köp förfrågan i 
huvudregel gå till minst två eller fler leverantörer. Med undantag av vad som i övrigt föreskrivs i 
beslutet (2006:41) kan upphandling göras direkt hos en viss leverantör om;  

1) Värdet av en upphandling beräknas vara av ringa värde, dock ej högre än 50 000 €  
exklusive moms, eller  

2) Varan eller tjänsten på grund av tekniska eller konstnärliga skäl eller på grund av 
ensamrätt kan fullgöras av endast en viss leverantör eller  



3) Det vid öppet eller selektivt förfarande inte lämnats några anbudsansökningar eller inte 
lämnats några anbud eller inte lämnats några lämpliga anbud och de ursprungliga 
villkoren för kontraktet inte ändrats väsentligt eller  

4) Det är absolut nödvändigt att tilldela kontrakt, men synnerlig brådska, orsakad av 
omständigheter som inte kunnat förutses eller orsakats av den upphandlande 
myndigheten gör det omöjligt att hålla tidsfrister  

 

Gamla 4§ upphandlingsförfarande ersätts med  

 

5§ Riktad förfarande   

Upphandling ska som huvudregel ske genom öppet förfarande och utannonsering i 
massmedia. Vid upphandling vars värde kan antas överstiga 20 000 € exklusive moms eller om 
särskilda skäl inte föranleder öppet förfarande bör anbudsbegäran istället riktas till två eller flera 
leverantörer. Anbudsbegäran kan såväl riktas som offentliggöras genom annonsering. 

 

 


