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 Finansdepartementet 
103 33 Stockholm 

 

Yttrande över betänkandet ”Möjligt, tillåtet och tillgäng-
ligt – förslag till enklare och flexiblare upphandlingsreg-
ler och vissa regler om överprövningsmål” (SOU 
2018:44) 

 

Ert dnr Fi2018/02531/OU 

 

 

Förvaltningsrätten har anmodats att yttra sig över betänkandet och får med an-

ledning av detta lämna följande synpunkter.  

Förvaltningsrätten anser att den föreslagna nationella principen vid direktupp-

handling inte framstår som motiverad sedan Högsta förvaltningsdomstolen i av-

görande den 19 oktober 2018 i mål nr 3830-17 klargjort rättsläget.   

Beträffande utredningen förslag om införande av ansökningsavgifter ifrågasätter 

inte förvaltningsrätten att en sådan avgift om 7 500 kr kan förväntas medföra att 

antalet mål i vart fall minskar i den av utredningen förväntade omfattningen. Det 

finns dock skäl att utgå från att avgiften främst kommer att drabba små leveran-

törer som avstår från att ansöka om överprövning och att den därmed skulle 

kunna missgynna dessa. Förvaltningsrätten, som i grunden ställer sig positiv till 

att avgift införs, anser därför att det är angeläget att i det fortsatta lagstiftningsar-

betet ytterligare belysa hur sökanden skulle kunna få tillbaka avgiften vid fram-

gång i domstolsprövningen, genom att den upphandlande enheten åläggs att stå 

för den eller på annat sätt.   

När det gäller processkostnadsansvar innefattar förslaget flera svåra och kom-

plexa frågor vid tillämpning i överprövningsprocessen. Förvaltningsrätten anser 
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därför att det finns anledning räkna med att även om antalet ansökningar om 

överprövning skulle minska i förväntad omfattning, så kan det inte förväntas 

föra med sig någon minskning av den totala resursåtgången för domstolarnas 

handläggning av överprövningsmål. Det är angeläget att frågan om processkost-

nadsansvar blir föremål för ytterligare överväganden i syfte att skapa ett, främst 

för parterna, enklare och mer förutsägbart regelverk.  

Förvaltningsrätten har, med utgångspunkt i de aspekter domstolen har att be-

akta, i övrigt inte något att erinra mot förslagen i betänkandet. 

    

____________________ 

 

 

Detta yttrande har beslutats av lagmannen Daniel Samuelson efter föredragning 

av rådmannen Kristina Jonsson. 

 

 

Daniel Samuelson 

 

 

    Kristina Jonsson 

 


