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Uteslutning i nya upphandlingslagarna 

Liksom idag ska en leverantör uteslutas om den 
gjort sig skyldig till vissa överträdelser, och får 
uteslutas i vissa andra fall. 

Leverantörer ska dock enligt de nya direktiven 
uteslutas i större utsträckning. 

De mer påtagliga förändringarna under de nya 
lagarna rör nog emellertid hur prövningen kommer 
gå till snarare än vilka överträdelser som kan 
medföra uteslutning. 
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Obligatoriska uteslutningsgrunder 

 Samma som idag: 

 organiserad brottslighet 

 bestickning 

 bedrägeri  

 penningtvätt  

Nya obligatoriska uteslutningsgrunder:  

 terroristbrott 

 barnarbete/människohandel 

 (betalning av skatter/sociala avgifter). 
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Uteslutning vid brott 

Hur prövningen ska gå till: 
 Anbudsgivare ska (liksom tidigare) uteslutas för vissa 

brott när det föreligger en lagakraftvunnen dom. 

 Detta gäller även om anbudsgivarens företrädare är 
skyldig till den aktuella brottsligheten (art. 57.1). 

 Kontroll ska ske innan kontraktstilldelning (art. 56.1 b). 

 Föreskrivet bevismedel är, som sådant finnes, utdrag 
ur brottsregister (art. 60.2 a). 

 Sverige har ett brottsregister (belastningsregistret). 

 = Ingen anbudsgivare får tilldelas kontrakt/ramavtal utan 
att samtliga företrädare (legala + faktiska) kontrollerats i 
belastningsregistret? 
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Självsaneringsåtgärder (art. 57.6) 

 En leverantör som ska eller får uteslutas ska ändå tillåtas 
delta om den kan visa att den vidtagit konkreta åtgärder.  

 Sådana åtgärder kan bestå i  

 ersättning av eventuella skador 

 medverkat till utredningen av överträdelsen samt  

 åtgärder för att förhindra ytterligare överträdelser.  

 Leverantören ska informeras om myndighetens beslut. 

Nyhet? Kan inte en anbudsgivares åtgärder med 
anledning av en överträdelse vägas in vid bedömningen 
redan idag såsom ”särskilda skäl”? 
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Skatter och sociala avgifter 

 Leverantörer som inte har fullgjort sina skyldigheter 
avseende betalning av skatter eller socialförsäkrings-
avgifter ska enligt de nya lagarna uteslutas.  

Det gäller oavsett om det gäller skatter och avgifter i det 
egna landet eller i det land där upphandlingen sker.  

Måste ha fastställts genom ett domstolsavgörande eller 
myndighetsbeslut som har fått laga kraft. 

 I annat fall får leverantören uteslutas (t.ex. om det finns 
förfallna obetalda skatter eller socialförsäkringsavgifter 
på skattekontot men inget lagakraftvunnet beslut.) 

Många undantag från huvudregeln om uteslutning. 
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Frivillig uteslutning 

 Vissa grunder är desamma som idag:  

 kvalificerade ekonomiska svårigheter (konkurs, etc). 

 allvarliga fel i yrkesutövningen. 

Grunden ”brott avseende yrkesutövningen” försvinner 
(men samma gärningar kan troligen i praktiken leda till 
uteslutning såsom allvarliga fel i yrkesutövningen). 

Av ESPD-formuläret följer att myndigheten måste 
kommunicera vilka frivilliga uteslutningsgrunder den 
avser använda i upphandlingen. 
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Frivilliga uteslutningsgrunder 

 Nya frivilliga uteslutningsgrunder:  
 Brister i fullgörandet av ett tidigare offentligt kontrakt. 

 Åsidosättande av vissa sociala skyldigheter.  

 Överenskommelser som syftar till att snedvrida 
konkurrensen.  

 Intressekonflikt i upphandlingen. 

 Deltagande i förberedelserna. 

 Otillbörlig påverkan på upphandlingen. 

 Dessa omfattas i praktiken av de grunder som finns idag. 

 Sammanblandning mellan ”uteslutning” och ”förkastande”. 
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Begränsning i tiden? 

Artikel 57.7:  

”[Medlemsstaterna] ska särskilt fastställa den längsta 
tillåtna uteslutningsperioden om den ekonomiska aktören 
inte vidtar några åtgärder enligt punkt 6 för att visa sin 
tillförlitlighet [självsanering]. Om denna period inte har 
fastställts i den lagakraftvunna domen får den inte 
överskrida fem år från den dag då domen meddelades i de fall 
som avses i punkt 1 och tre år från dagen för relevant 
händelse i de fall som avses i punkt 4.” 

 Lagrådsremissen (s. 678-679): 

Tidsaspekten har inte ”lett till några uttryckligt bestämda 
tidsgränser i direktiven.” 
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Handläggningen vid uteslutning 

Myndigheten ska kontrollera om det föreligger någon 
obligatorisk grund för uteslutning. 

Myndigheten ska snarast skriftligen underrätta en 
leverantör som uteslutes om detta och skälen för det. 
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Uteslutning i LUF och LUK 

 Ej direktivstyrd upphandling:  

 I princip samma regler. 

 Försörjningssektorn: 

 Upphandlande enheter som också är upphandlande 
myndigheter ska tillämpa obligatorisk uteslutningen. 

 I andra fall får de använda samma kriterier som i LOU. 

Koncessioner:  

 Samma som i LUF. 
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Kvalificering i direktiv 2014/24/EU 

 Lite tydligare regler kring tillåtna bevismedel. 

 Förteckningen är dock exemplifierande. 

 Ekonomisk och finansiell ställning:  
 Omsättningskrav får som utgångspunkt inte överstiga 

två gånger värdet av avtalet. 

 Rätt för leverantör ge in annan lämplig utredning än 
vad som angetts i FFU om den har godtagbara skäl. 

Miljö- och kvalitetsledningssystem: större utrymme 
ställa krav på viss certifiering. 

Den kanske största praktiska förändringen sker 
förmodligen genom användandet av ESPD. 
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Åberopa extern kapacitet 

 Formell åtskillnad på aktörer vars kapacitet åberopas och 
på andra aktörer/underleverantörer. 

 Krav på kontroll med avseende på uteslutning och 
kvalificering av externa aktörer vars kapacitet åberopas.  

Myndigheten ska begära att anbudsgivaren byter ut 
”åberopade aktörer” som ska uteslutas eller inte 
uppfyller ett kvalificeringskrav. 

Myndigheten får begära att åberopade aktörers byts ut 
om det föreligger en frivillig grund för uteslutning. 

 Principiellt nytt – anbudsgivare som inte åberopar någon 
annans kapacitet får ingen ”andra chans” om deras 
anbud/ansökan underkänns! 
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Kvalificering i LUF och LUK 

 Försörjningssektorn: 

 Inga detaljerade regler om kvalificering. 

 ”Får” tillämpa reglerna i LOU. 

Koncessioner:  

 Inga detaljerade regler om kvalificering. 

 Ej direktivstyrd upphandling:  

 Inga detaljerade regler om kvalificering. 

 Undantag: behörighet utöva yrkesverksamhet (=idag). 

 Kvalificeringssystem tillåtna vid urvalsförfarande. 
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ESPD – det europeiska 
enhetliga  upphandlings-
dokumentet 



ESPD: syfte och omfattning 

 Egenförsäkran av leverantören att den får delta i 
upphandlingen och kan ge in efterfrågade bevis. 

 Självförsäkran avser 
 uteslutningsgrunderna 

 kvalificeringskriterierna 

 kriterierna för urval av kvalificerade leverantörer. 

 ”Åberopade aktörer” ska fylla i egna ESPD. 

Myndigheten får kräva in de kompletterande 
dokumenten (bevisen) när så krävs. 

Uppgifterna i ESPD ska kunna återanvändas. 
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ESPD – närmare om formuläret 

 ESPD är ett standardformulär som fastställts av 
kommissionen (genomförandeförordning 2016/7).  

 Består av (1) förordningen, (2) anvisningar samt (3) själva 
standardformuläret. 

 Tanken är att formuläret ska införlivas i de nationella 
upphandlingssystem där man lämnar anbud. 

Under en övergångstid tillhandahåller kommissionen en 
webbportal. 

 Förordningen är ”till alla delar bindande och direkt 
tillämplig i alla medlemsstater” och standardformuläret 
ska användas från och med den 18 april 2016. 
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Tack! 

Henrik Grönberg 

henrik.gronberg@uhmynd.se 

08/586 21716 
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