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NUVARANDE 

LAGSTIFTNING 



NUVARANDE LAGSTIFTNING 

12 KAP. 3 § LOU/LUF 

 

En upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att 

priset är onormalt lågt.  

 

Anbudet får dock förkastas först sedan myndigheten skriftligen begärt 

en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande 

svar. 

 

Den upphandlande myndigheten skall ge anbudsgivaren tillfälle att 

yttra sig över myndighetens skäl för att förkasta anbudet med 

beaktande av de lämnade förklaringarna. 



NUVARANDE LAGSTIFTNING 

SYFTE  

 

Att förebygga att myndigheter ingår kontrakt med leverantörer som 

inte kommer att utföra arbetet i enlighet med kontraktet.  

 

Möjligheten för anbudsgivare att få förklara sig syftar till att skydda 

anbudsgivare från myndighetens godtycke samt att säkerställa en 

sund konkurrens mellan företagen. 

 

 

 



NUVARANDE LAGSTIFTNING 

DEFINITION M.M. 

Definition av vad som är ett onormalt lågt anbud saknas.  

 

När förklaring lämnats ska myndigheten bedöma om dessa är 

godtagbara och anbudet trots det låga priset är seriöst menat.  

Denna bedömning får göras i varje enskilt fall.  

 

Bedömningen av om anbudsgivares förklaringar är godtagbara och 

anbudet trots det låga priset är seriöst menat ska göras i varje enskilt 

fall med hänsyn till upphandlingsföremålet.  
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RÄTTSPRAXIS 



RÄTTSPRAXIS  

NYA DOMAR  

Högsta förvaltningsdomstolens (HFD) avgöranden  

den 28 januari 2016 

 

- Mål nr 6159-14 

- Mål nr 6060-14 

- Mål nr 6578-14 

- Mål nr 6579-14 

 



RÄTTSPRAXIS 

MÅL NR 6159-14 OCH 6160-14 
 
Bakgrund 

 

Eskilstuna kommun upphandlande ramavtal om flyttjänster genom ett 

öppet förfarande med tilldelningsgrund lägsta pris.  

 

Bolagen Rexab och Flyttningsbyrån, som ingår i samma koncern, har 

lämnat anbud i upphandlingen.  

 

Eskilstuna kommun har förkastat anbuden som onormalt låga.  

 

 

 



RÄTTSPRAXIS 

MÅL NR 6159-14 OCH 6160-14 
 
Högsta förvaltningsrättens dom 

  

• Eskilstuna kommuns granskning av anbuden har inte följt det 
förfarande som anvisas i LOU, men då bolagen fått förklara sina 
anbud i underinstanserna saknas skäl att förordna om rättelse.  

 

• Anbudsgivaren har att visa att anbudet är allvarligt menat. 

 

• Utrymme för leveransstrategiskt handlande från bolagens sida i 
samband med avrop.  

 

• Bolagen inte gett rimlig förklaring till att de värderat enskilda och för 
upphandlingen gemensamma kostnader på olika sätt i anbuden.  

 

 



RÄTTSPRAXIS 

MÅL NR 6578-14 OCH 6579-14  
 
Bakgrund 

 

Trafikverket upphandlade genom öppet förfarande totalentreprenad 

för vägunderhåll i Borlänge och Hudiksvall.  

 

Trafikverket förkastade anbudsgivarens anbud som onormalt lågt då 

prissättning med negativa belopp skett på flera konton.  

 



RÄTTSPRAXIS 

MÅL NR 6578-14 OCH 6579-14 
 
Högsta förvaltningsrättens dom 

 

• Trafikverkets granskningsåtgärd var ok. 

 

• Trafikverket har inte strikt följt förfarandet, men bolaget har inte 
lidit skada. 

 

• Förklaringarna är detaljerade och noggrant redovisade. 

 

• Det var inte visat att anbudsgivarens förklaringar saknar 
affärsmässighet eller att leveransvägran kan befaras. 



RÄTTSPRAXIS 

HANTERING AV ONORMALT LÅGA ANBUD 

 
1. Identifiera misstänkta anbud 

2. Bereda bolagen tillfälle att visa att anbudet är seriöst genom att begära 
förklaringar som den upphandlande myndigheten anser betydelsefulla 

3. Bedöma relevansen av lämnade förklaringar 

4. Fatta beslut om att förkasta eller godta anbudet  

 

När förklaring lämnats ska myndigheten bedöma om förklaringarna är 
godtagbara och anbudet trots det låga priset är seriöst menat.  

 

Denna bedömning får göras i varje enskilt fall med hänsyn till 
upphandlingsföremålet.  

 

Vid bedömning om anbudet är onormalt lågt måste alla relevanta faktorer 
som anbudsgivaren gjort gällande och som hänför sig till kontraktsföremålet 
beaktas vid myndighetens granskning. 
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DE NYA DIREKTIVEN 

ARTIKEL 69/84 (DIREKTIV 2014/24/EU OCH 

2014/25/EU)   
 

Den upphandlande myndigheten ska begära att de ekonomiska 

aktörerna lämnar förklaringar om de priser eller kostnader som  

föreslås i anbudet, om anbuden förefaller vara onormalt låga i 

förhållande till byggentreprenaderna, varorna eller tjänsterna.  

 

Den upphandlande myndigheten ska bedöma de uppgifter som 

lämnats efter att ha hört anbudsgivaren. Den får endast förkasta 

anbudet när de ingivna bevisen inte på ett tillfredsställande sätt 

förklarar de låga priser eller kostnader som föreslagits, med hänsyn 

till de faktorer som avses i punkt 2.  

 

Den upphandlande myndigheten ska förkasta anbudet när den har 

fastställt att anbudet är onormalt lågt på grund av att det inte uppfyller 

de tillämpliga skyldigheter som avses i artikel 18.2/36.2.  
 



DE NYA DIREKTIVEN 

REGERINGENS FÖRSLAG I 

LAGRÅDSREMISSEN 
 16 kap. 11 § Nya LOU samt 15 kap. 11 § Nya LUF 

 

En upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om 

den finner att priset är onormalt lågt och leverantören inte på ett  

tillfredställande sätt kunnat förklara det låga priset. 

 



DE NYA DIREKTIVEN 

SKILLNADER MOT NUVARANDE LAGSTIFTNING 

Enligt 2004 års direktiv och nu gällande LOU/LUF är det obligatoriskt 

för upphandlande myndighet/enhet att innan ett anbud förkastats 

skriftligen begära sådana förtydliganden om anbudens innehåll som 

den anser sig behöva.  

 

Enligt 2014 års direktiv ska upphandlande myndighet begära att de 

ekonomiska aktörerna lämnar förklaringar om de priser eller 

kostnader som  föreslås i anbudet, om anbuden förefaller vara 

onormalt låga i förhållande till byggentreprenaderna, varorna eller 

tjänsterna.  

 

Den upphandlande myndigheten ska förkasta anbudet när den har 

fastställt att anbudet är onormalt lågt på grund av att det inte uppfyller 

de tillämpliga skyldigheter som avses i artikel 18.2/36.2.  

 



DE NYA DIREKTIVEN 

DIREKT EFFEKT 

Direktivbestämmelser har direkt effekt om tiden för införlivandet av 

direktivet löpt ut samt om den aktuella bestämmelsen är ovillkorlig, 

klar och precis.  

 

Det är sannolikt att artikel 69 och artikel 84 har direkt effekt.  

 

Om bestämmelserna har direkt effekt kan det vara möjligt för 

leverantörer att efter den 18 april 2016 med framgång göra gällande 

att vinnande anbud ska förkastas, trots att detta inte är möjligt enligt 

LOU/LUF.  
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AVSLUTNING 



AVSLUTNING 

RÄTTSPRAXIS 

 

- Strategisk prissättning kan vara ok, hela anbudet som ska 

bedömas efter lämnade förklaringar 

 

- Inte fritt spelrum att spekulera med priser i offentliga kontrakt 

 

- Fel i förfarandet leder inte till skada om felet läkts av 

överprövningen 

 



AVSLUTNING 

NYA DIREKTIVEN 

 

- Direkt effekt  

 

- Vad innebär regeringens förslag enligt lagrådsremissen? 

Obligatorisk eller fakultativt förkastande av onormalt låga anbud? 



TACK FÖR ATT NI HAR LYSSNAT 

Jenny Kenneberg 

jenny.kenneberg@advokatag.

se 

Advokat 

 

 

Maja Löfgren 

maja.lofgren@advokatag.se 

Biträdande jurist 

ANDERSSON 

GUSTAFSSON  

ADVOKATBYRÅ 

BOX 3124 

103 62 STOCKHOLM 

 

08-677 17 00 

info@advokatag.se 

www.advokatag.se 


