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Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga 
upphandlingar (Fi2020/05179) 

 

 
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) lämnar följande synpunkter på 

rubricerade utkast till lagrådsremiss. 

 

Svenska kraftnät ställer sig i huvudsak positivt till förslagen. Verket tillstyrker 

förslaget om ett lagstadgat skyndsamhetskrav i överprövningsmål. Vidare tillstyrks 

utformningen av preklusionsfristerna. Dessa förslag ökar, enligt Svenska kraftnäts 

uppfattning, möjligheterna till kortare och mer förutsägbara handläggningstider i 

domstol. Svenska kraftnät delar även bedömningarna i fråga om att inte införa regler 

om tidsfrist och tidsplan för överprövningsmålens handläggning samt ser positivt på 

att det inte heller föreslås ett ömsesidigt processkostnadsansvar. Även 

anpassningarna till EU-rätten tillstyrks. 

 

Vad avser förslaget i avsnitt 10, att direktupphandlingar under 100 000 kronor inte 

ska behöva efterannonseras, delar Svenska kraftnät uppfattningen att utformningen 

av nuvarande bestämmelse är otydlig och att omfattningen av skyldigheten att 

efterannonsera kan tolkas på olika sätt.1 Vad däremot gäller förslagets utformning 

avstyrks detta. Svenska kraftnät instämmer istället med de förstahandsförslag som 

tidigare förts fram av Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten, dvs. att 

skyldighet att efterannonsera ska gälla vid upphandlingar över direktupphandlings- 

gränserna.2 

 

Enligt Svenska kraftnäts bedömning kommer en lägre beloppsgräns än så att 

innebära omfattande administrativt merarbete. Även om dokumentationsplikten 

omfattar alla upphandlingar över 100 000 kronor innebär den inte automatiskt att 

uppgifterna som behövs vid efterannonsering finns sammanställda. Det är sannolikt 

inte ovanligt att uppgifterna finns dokumenterade på olika platser inom den 

upphandlande myndigheten/enheten, så som i såväl inköps- som diariesystem. Det 

 
1 Utkast till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar, s 68. 
2 Konkurrensverkets yttrande i ärende med dnr 113/2020, samt Upphandlingsmyndighetens yttrande i ärende med dnr UHM- 
2020-0036, avseende Promemoria med ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med 
anledning av regleringen om upphandlingsstatistik (Fi2020/00495/OU). 
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extra arbetet med att sammanställa uppgifterna och efterannonsera dessa skulle 

även, så som många upphandlande myndigheter/enheter är organiserade, till stor 

del behöva utföras av medarbetare som till vardags inte arbetar med 

upphandlingsprocesser och upphandlingssystem. Enligt Svenska kraftnäts 

uppfattning bör behov av statistik avseende direktupphandlingar inte motivera en 

skyldighet att efterannonsera köp till så pass låga belopp. Sådana uppgifter bör, vid 

behov, kunna inhämtas på annat sätt. 

 

Slutligen kan noteras att upphandlande myndigheter/enheter generellt är bekanta 

med att förhålla sig till olika beloppsgränser, så som tröskelvärden, 

direktupphandlingsgräns och dokumentationsplikt, varför en eventuellt 

tillkommande direktupphandlingsgräns i LOU inte bör hindra att skyldigheten att 

efterannonsera upphandlingar sammanfaller med direktupphandlingsgränserna. 

 
 
 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe efter före- 

dragning av verksjuristen Johanna Hallqvist och upphandlaren Björn Larsson. I 

ärendets handläggning har även deltagit avdelningschefen Lars Nordén och 

enhetschefen Jessica Karlberg Lagrelius. 

 

Sundbyberg, dag som ovan 

 
 
 
 

Lotta Medelius-Bredhe 

 
Johanna Hallqvist 
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