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Yttrande över remiss – SOU 2018:44 ”Möjligt, tillåtet och tillgängligt – 
förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om 
överprövningsmål” (Fi2018/02531/OU) 

 

Sammanfattning 
Naturvårdsverket tillstyrker i stort utredningens förslag till enklare och flexiblare 
upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål. 
 
Naturvårdsverket har synpunkter på två av utredningens förslag.  
 
Vi föreslår att lagstiftaren anger vägledande exempel på sådana situationer där 
ett bestämt gränsöverskridande intresse kan förekomma. Ett alternativ är att ge 
Upphandlingsmyndigheten ett uppdrag att ta fram en vägledning på ämnet.  
 
Vi vill också uppmärksamma om risken för att mindre resursstarka leverantörer 
avstår från att tillvarata sin rätt på grund av ny ansökningsavgift och ömsesidig 
processkostnadsansvarsfördelning i överprövningsmål.  
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Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 
 
Förfarandet vid direktupphandlingar 
Naturvårdsverket tillstyrker i stort utredningens förslag på förfarandet vid 
direktupphandlingar (avsnitt 15, s. 353). Naturvårdsverket anser att förslagen 
medför att upphandlingar av mindre värde genomförs på ett kostnadseffektivt 
och flexibelt sätt.  
 
Däremot menar Naturvårdsverket att regleringen kring gränsöverskridande 
intresse (avsnitt 8, s. 257) kan skapa gränsdragningsproblem. Problemet uppstår 
när en upphandlande myndigheten utifrån objektiva kriterier ska bedöma om det 
finns ett gränsöverskridande intresse och att upphandlingen därmed blir 
annonspliktig. Naturvårdsverket föreslår att lagstiftaren i förarbeten anger 
vägledande exempel på sådana situationer där ett bestämt gränsöverskridande 
intresse kan förekomma, till exempel en sammanfattning av den praxis som har 
arbetats fram i EU-domstolen. Ett annat alternativ kan vara att ge ett uppdrag till 
Upphandlingsmyndigheten att ta fram en vägledning inom ämnet.  
 
Naturvårdsverket anser att det är en positiv utveckling att en upphandlande 
myndighet i en direktupphandling som omfattas av den nationella principen kan 
ställa miljökrav till en högre utsträckning än om de grundläggande principerna 
ska följas. Upphandlande myndigheter ges möjlighet att påverka leverantörer i 
Sverige att utarbeta tjänster och varor som i högre utsträckning bidrar till att 
uppfylla miljömålen. 
 
Ansökningsavgift för överprövningsmål 
Naturvårdsverket anser att en ansökningsavgift för överprövningsmål (avsnitt 
22., s. 457) samt fördelning av processkostnadsansvaret (avsnitt 21, s. 407) är en 
rimlig åtgärd. Däremot vill Naturvårdsverket uppmärksamma att mindre 
resursstarka leverantörer kan komma att avstå från att tillvarata sin rätt på grund 
av kostnader som kan uppstå i samband med överprövningsmål. 
 

Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Björn Risinger. 
 
Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Martin 
Eriksson, föredragande, enhetschef Gunilla Sallhed, Sebastian Dahlgren-
Axelsson (handläggare), Heidi Schymanski (jurist), Ellinor Wikdahl 
(handläggare).  
 
Detta beslut har fattats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 
 
 
Björn Risinger 
 
   Martin Eriksson 


