
 

 

Kommittédirektiv 

Tilläggsdirektiv till 

Överprövningsutredningen (S 2013:15) 

 
 

 

Beslut vid regeringssammanträde den 11 december 2014 

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget 

Regeringen beslutade den 21 november 2013 kommittédirektiv 

om en översyn av rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen (dir. 

2013:105).  

Utredningsuppdraget utvidgas nu på så sätt att utredaren ska 

överväga behov av ändring av fristerna för ansökan om upp-

handlingsskadeavgift och ansökan om skadestånd i upphand-

lingslagstiftningen samt lämna de författningsförslag som över-

vägandena kan leda till. 

Enligt tidigare tilläggsdirektiv (dir. 2014:63) skulle upp-

draget redovisas senast den 1 februari 2015. Utredningstiden 

förlängs nu ytterligare. Uppdraget ska i stället redovisas senast 

den 2 mars 2015. 

Utvidgningen av uppdraget 

Enligt 17 kap. 7 § andra stycket lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling 

inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster 

(LUF) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- 

och säkerhetsområet (LUFS) ska, när ingen leverantör har an-

sökt om överprövning av avtalets giltighet inom de tidsfrister 

som anges i 16 kap 17 §, ansökan om upphandlingsskadeavgift 

ha kommit in till förvaltningsrätten inom ett år från det att av-

talet slöts. 

Dir. 

2014:154 
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Konkurrensverket (KKV), som är tillsynsmyndighet enligt 

LOU, LUF och LUFS, uppger i en skrivelse av den 18 

september 2013 att den vanligaste orsaken till att ett ärende inte 

öppnas eller sedermera avskrivs är att ärendet är preskriberat, 

dvs. avtalet som har ingåtts med leverantören är äldre än ett år 

eller att avtalet inom kort kommer att preskriberas och således 

inte kan utredas tillräckligt väl innan preskriptionstiden löpt ut. 

Många otillåtna direktupphandlingar undgår därför verkets 

ingripanden. Vidare är många ärenden utredningstunga och 

komplicerade så att de inte kan färdigutredas innan preskrip-

tionsfristen löpt ut. Det finns därför enligt KKV många otillåtna 

direktupphandlingar som verket får kännedom om men som 

bortprioriteras direkt eller avskrivs efter utredning på grund av 

den korta preskriptionsfristen. KKV föreslår därför att pre-

skriptionsfristen förlängs till två år. 

Med anledning av nya direktiv på upphandlingsområdet, 

2014/24/EU om offentlig upphandling och 2014/25/EU om 

upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, 

energi, transporter och posttjänster, har Regeringskansliet i 

promemorian Nya regler om upphandling (Ds 2014:25) före-

slagit vissa ändringar i LOU och LUF. Reglerna om rättsmedel 

har överförts i stort sett oförändrade till den nya föreslagna 

lagstiftningen om offentlig upphandling och upphandling inom 

områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. Några 

ändringar av den ovan berörda ansökningsfristens längd föreslås 

inte. 

Regeringen anser att det som har framkommit om problem 

vid tillämpningen är skäl för en översyn av bestämmelserna. En 

sådan översyn bör inkludera en analys av vilka konsekvenser en 

förändring av bestämmelserna får för de aktuella verksam-

heterna. Utredaren ska i uppdragets utförande samråda med 

Försvarets materielverk. 

Enligt 16 kap. 21 § LOU, LUF och LUFS ska talan om 

skadestånd väckas vid allmän domstol inom ett år från den 

tidpunkt då avtal har slutits mellan den upphandlande myndig-

heten respektive upphandlande enheten och en leverantör eller 

har förklarats ogiltigt enligt 13 § genom ett avgörande som har 
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vunnit laga kraft. Väcks inte talan i tid, är rätten till skadestånd 

förlorad.  

Även fristen för talan om skadestånd har förts in i de nya 

förslagen till upphandlingslagstiftning utan närmare övervägan-

den i fråga om fristens längd.  

I samband med översynen av tidsfristen för ansökan om 

upphandlingsskadeavgift finns det enligt regeringens bedöm-

ning skäl att göra en översyn av tidsfristen för talan om skade-

stånd.    

Utredaren ska därför 

 överväga om fristerna för ansökan om upphandlingsskade-

avgift och ansökan om skadestånd i upphandlingslagstift-

ningen behöver ändras och  

 lämna de författningsförslag som övervägandena kan leda 

till. 

Ny tid för redovisning av uppdraget  

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas 

senast den 2 mars 2015. 

(Socialdepartementet) 


