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Abstract 

This paper addresses the regulation on abnormally low tenders in the current Swedish public 

procurement law, LOU, and its replacement, the new LOU, which will enter into force on the 

1st of January 2017. According to the new LOU the contracting authority must require that a 

tenderer explain the price or costs proposed in the tender where tenders appear to be abnor-

mally low. If a tenderer fails to give a satisfactory explanation the contracting authority must 

reject the tender. Previously the rejection of abnormally low tenders has been optional. The 

mandatory nature of the regulation in the new LOU gives cause to seek clarification on how 

the new provisions shall be applied. 

Before an abnormally low tender can be rejected the following procedure must be ob-

served: firstly, the contracting authority shall identify a tender that appears abnormally low, 

secondly the tenderer shall be given the opportunity to explain the reasons for the low tender, 

thirdly the contracting authority shall evaluate the explanation and fourthly the tender shall ei-

ther be accepted, if the explanation is satisfactory, or rejected, if it is not.  

The concept of an abnormally low tender is not defined. The contracting authority must 

assess the tender in relation to the subject of the procurement. However, it can be described as 

a tender that, because of its favourable terms, raises a suspicion that the tenderer will not be 

able to perform according to the terms of the contract.  

It is possible that the mandatory provisions in the new LOU will put further pressure on 

the contracting authority to act according to the equal treatment principle and perhaps also im-

plicate a more substantial obligation to investigate the reason behind tenders that appear ab-

normally low. 

The mandatory provisions also affect the possibility to use remedies. Before the law has 

entered into force there can be only speculations, but there is a possibility that the provisions 

will result in an increase in appeals from tenderers and other economic operators. It has been 

stated that the new regulations will not alter the placement of the burden of proof. However, 

in the future there will be a need for clarification, through case-law, regarding the placement 

of the burden of proof, in appeals of the contracting authority’s decision to not question a ten-

der or not reject a tender. 
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1. Ämne 

Det torde vara allmänt känt att vid offentlig upphandling tilldelas kontraktet den anbudsgivare 

som lämnar lägst anbud. Det är visserligen en sanning med modifikation, men faktum kvarstår 

att priset till stor del är avgörande. Det resulterar, helt naturligt, i att anbudsgivare i en offentlig 

upphandling försöker pressa sina priser och erbjuda så bra villkor som möjligt. Ibland till den 

grad att priserna och villkoren framstår som lite för bra. När ett anbud är så lågt att det ger den 

upphandlande myndigheten anledning att misstänka att anbudsgivaren inte kommer kunna ut-

föra kontraktet i enlighet med villkoren aktualiseras regleringen om onormalt låga anbud. 

Upphandlingslagstiftningen har generellt karaktären av en skyddslagstiftning till förmån 

för leverantörerna, regleringen om onormalt låga anbud särskiljer sig därmed genom att, till 

viss del, vara ett skydd för den upphandlande myndigheten. Reglerna ger den upphandlande 

myndigheten en möjlighet att förkasta onormalt låga anbud när det finns en risk för brister i 

fullgörandet samt om anbudsgivaren emottagit statligt stöd som inte beviljats på lagliga grun-

der. 

En befogenhet att förkasta onormalt låga anbud åtföljs enligt sedvanlig ordning av en del 

förbehåll. Reglerna om onormalt låga anbud innehåller följaktligen krav på ett förfarande som 

ska skydda anbudsgivaren mot att den upphandlande myndigheten godtyckligt förkastar anbud 

under förevändningen att de är onormalt låga.  

Den 1 januari 2017 träder en ny upphandlingslagstiftning ikraft i Sverige; enligt den nya 

lagstiftningen är reglerna om onormalt låga anbud obligatoriska, vilket innebär en väsentlig 

förändring från den nuvarande fakultativa regleringen. Förevarande uppsats avser att i detalj gå 

igenom regleringen av onormalt låga anbud och klargöra hur reglerna ska tillämpas. Både nu-

varande och kommande lagstiftning kommer att behandlas, även om fokus, av naturliga skäl, 

kommer att vara på de regler som börjar gälla den 1 januari 2017. 
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1.2 Syfte och avgränsning 

Den här uppsatsen behandlar rättsvetenskapliga frågeställningar avseende tillämpningen av reg-

lerna om onormalt låga anbud, vid upphandlingar som omfattas av EU-rätten. I svensk lagstift-

ning återfinns reglerna om onormalt låga anbud i LOU och LUF, den 1 januari 2017 kommer 

emellertid en ny LOU och en ny LUF att träda ikraft. I nuvarande lagstiftning är reglerna om 

onormalt låga anbud i allt väsentligt identisk i de båda lagarna och även de ändringar som införs 

den 1 januari är desamma beträffande både nya LOU och nya LUF. Därför kommer endast LOU 

och nya LOU att behandlas i artikeln, tillsammans med de direktiv som respektive lagstiftning 

genomför: direktiv 2004/18 och direktiv 2014/24. 

Uppsatsen behandlar, som tidigare nämnts, onormalt låga anbud som omfattas av EU-

rätten. Det innebär att upphandlingar som omfattas av 15 kap. i LOU och LUF inte kommer att 

beröras. Det ska dock framhållas att reglerna om onormalt låga anbud i 15 kap. LOU och LUF, 

samt 19 kap. nya LOU och nya LUF, är en mindre detaljerad variant av de regler som gäller för 

upphandlingar som omfattas av direktiven. Därför torde det som framkommer i uppsatsen 

kunna vara av betydelse även för upphandlingar som inte omfattas av EU-rätten, framför allt 

som grund för en undersökning av vad som gäller vid sådana upphandlingar. 

Syftet med uppsatsen är att klargöra hur regleringen om onormalt låga anbud ska tilläm-

pas, vid upphandlingar som omfattas av EU-rätten, från och med den 1 januari 2017 då den nya 

lagstiftningen träder i kraft. Nya LOU innehåller en väsentlig förändring i regleringen av onor-

malt låga anbud, såtillvida att bestämmelserna är obligatoriska istället för fakultativa. Den över-

gripande frågeställningen är därför vilka skillnader nya LOU kommer att få på tillämpningen 

av reglerna om onormalt låga anbud. För att besvara det krävs först att frågan om hur nu gäl-

lande regler om onormalt låga anbud ska tillämpas, undersökas och besvaras, vilket således blir 

en underliggande frågeställning.  

Med reglerna om onormalt låga anbud avses 12 kap. 3 och 4 §§ i LOU samt 16 kap. 7 

och 8 §§ i nya LOU samt överprövning av beslut som har fattats med dessa lagrum som grund. 

Eftersom bestämmelserna i nya LOU är obligatoriska är det av särskilt intresse att undersöka 

hur de påverkar möjligheten att begära överprövning och bevisbördans placering. Det är därför 

uppsatsens andra underliggande frågeställning. 

Reglerna om onormalt låga anbud berör både juridiska och affärsmässiga frågor eftersom 

de handlar om gränsdragningen mellan vad som är ett lågt, attraktivt anbud och vad som är ett 

för lågt anbud. Både anbudsgivare och upphandlande myndigheter har därmed ett intresse av 
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att veta var gränsen går och hur reglerna ska tillämpas. I uppsatsen bryts reglerna om onormalt 

låga anbud ner och utreds systematiskt i detalj, för att till slut på ett tydligt sätt kunna ge en klar 

bild över hur de ska tillämpas. Avsikten är även att diskutera eventuella konsekvenser av den 

obligatoriska lagstiftningen i nya LOU, med särskilt fokus på överprövningar. 

Anbudsgivarens rätt att få förklara sitt anbud, om det anses förefalla onormalt lågt, an-

gränsar till frågan om möjligheten att rätta vissa fel i anbudet. Den diskussionen kommer emel-

lertid inte att föras i uppsatsen. En annan avgränsning som gjorts gäller vilka orsaker som kan 

ligga bakom att anbudsgivare lämnar in låga anbud, vilket endast ytligt berörs i uppsatsen Inom 

den ekonomiska forskningen har det däremot gjorts djupare analyser beträffande den frågan. 

Syftet med avsnittet om statligt stöd är inte att fastställa vad som är ett statligt stöd utan att 

undersöka relevant reglering om statligt stöd, för att klargöra hur regleringen om onormalt låga 

anbud på grund av statligt stöd ska tillämpas.  

I uppsatsen kommer således reglerna om onormalt låga anbud i LOU och nya LOU att 

undersökas och analyseras i syfte att klargöra hur reglerna i nya LOU ska tillämpas när de träder 

ikraft den 1 januari 2017.  

 

 

1.3 Metod och material 

1.3.1 Inledning 

Förevarande uppsats är ett rättsvetenskapligt arbete. Nedan ges en kortfattad beskrivning av 

rättsvetenskapen och den rättsdogmatiska metoden. Därefter diskuteras hur metod och 

material kommer att användas för att syftet med uppsatsen ska kunna uppnås.  

 

1.3.2 Rättsvetenskapen och vetenskapliga metoder 

Rättsvetenskapen är svår att beskriva eftersom den har ett stort antal olika inriktningar, exem-

pelvis olika former av naturrättsläror, rättspositivistiska läror och rättrealistiska läror, samt en 

mängd olika teorier, såsom rättssociologiska, rättsekonomiska, rättshistoriska, med flera. Ef-
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tersom de olika inriktningarna och teorierna kan ha skilda syften är det inte enbart rättsveten-

skapen i sig som är svår att sammanfatta, utan även dess syfte.1 Det är således lätt att få en något 

splittrad bild av rättsvetenskapen, vilket lämnar den öppen för kritik; Wahlgren uttrycker att 

rättsvetenskapen sedan länge utkämpar en kamp om att finna sina former och motivera sin ex-

istens.2 

Den vanligaste metoden inom rättsvetenskapen är emellertid den rättsdogmatiska meto-

den.3 Därför följer det sig naturligt att kritiken mot den rättsdogmatiska metoden och rättsve-

tenskapen i stort, i princip är densamma. Kritiken består bland annat i att rättsvetenskapen och 

den rättsdogmatiska metoden inte utgör någon vetenskap, respektive någon vetenskaplig me-

tod.4 Ett skäl kan vara att naturvetenskapen och dess metoder ofta anses utgöra en grundmodell 

för vetenskaplig verksamhet och att rättsvetenskapen helt enkelt inte passar in i den modellen.5  

En bred uppfattning i doktrinen är att rättsdogmatiken syftar till att fastställa gällande 

rätt.6 Eller, som Wahlgren uttryckt det: ”[…] rättsdogmatikerns primära syfte är att utreda och 

systematisera gällande rätt, dvs. att genom en gedigen undersökning av rättskällematerialet 

klarlägga rättsläget, lösa rättstillämpningsproblem och, eventuellt, ge anvisningar om en lämp-

lig utveckling de lege ferenda.”.7 

Den rättsdogmatiska metoden är primärt en praktiskt syftande verksamhet, vilket särskil-

jer den från många andra vetenskapliga metoder; den används såväl i rättsvetenskapen som i 

den praktiska juridiken, skillnaden däremellan är dock att rättsvetenskapen kräver fullständig-

het, transparens, förklaringsmodeller och ett kritiskt förhållningssätt medan praktikern enbart 

kan fokusera på den resultatinriktade användningen.8 Rättsvetenskapen syftar till att fastställa 

                                                 

1  För en diskussion om rättsvetenskapen och en genomgång av olika syften inom rättsvetenskapen se bl.a. 

Wahlgren, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, s. 293. 

2  Se Wahlgren, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, s. 293. 

3  Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 

4  Den här metoddelen ska inte vidare fördjupa sig i vetenskapsteori, för resonemang kring begreppet vetenskap 

se bl.a. Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 1, Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 13 f. 

och Peczenik, Juridikens metodproblem, s. 198 ff. 

5  Se Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 1. 

6  Se bl.a. Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43 och Wahlgren, Syfte och nytta med rättsveten-

skapliga arbeten, s. 293. 

7  Se Wahlgren, Syfte och nytta med rättsvetenskapliga arbeten, s. 293. 

8  Se Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 25. 
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gällande rätt med en generell räckvidd som därför kan vara av stort värde för rättstillämpningen, 

det vill säga att den inte riktar in sig på att lösa enskilda konkreta problem.9  

Även om det generellt råder samstämmighet kring den rättsdogmatiska metodens syfte 

går åsikterna isär beträffande vad som egentligen utgör den rättsdogmatiska metoden. För att 

fastställa gällande rätt används, i den rättsdogmatiska metoden, olika rättskällor och debatten 

handlar till stor del om rättskälleläran, det vill säga vilka källor som anses vara godtagbara 

rättskällor och som därmed kan användas för att fastställa gällande rätt.10 Vissa menar att be-

greppet rättskälla ska tolkas snävt och att enbart följande källor, i given ordning, ska användas: 

lag, förarbeten, praxis och doktrin. Andra anser däremot att alla i samhället förekommande 

källor bör kunna användas för att fastställa gällande rätt.  

Inom rättskälleläran är viktningen av rättskällorna en central fråga, det vill säga källornas 

hierarki. Rättsdogmatiken handlar till stor del om att väga olika källor mot varandra för att 

avgöra deras betydelse för fastställandet av gällande rätt.11  

 

1.3.3 Metod och material i uppsatsen 

För att klargöra hur reglerna om onormalt låga anbud ska tillämpas kommer den rättsdogma-

tiska metoden att användas. I avsnittet ovan har det framkommit att den rättsdogmatiska meto-

den generellt syftar till att fastställa gällande rätt med hjälp av rättskälleläran.  

Beträffande de rättskällor som kommer att undersökas och analyseras ska framhållas att 

rättskälleläran kan skilja sig åt mellan olika rättsområden.12 I offentlig rätt, som ämnet i upp-

satsen tillhör, kan utredningar, allmänna råd och dylikt behövas för att klargöra vad som är 

gällande rätt.13 Av den anledningen kommer exempelvis Konkurrensverkets rapport om osund 

konkurrens i offentlig upphandling att användas.  

HFD har i januari 2016 kommit med två avgöranden beträffande onormalt låga anbud, i 

övrigt saknas det relevant praxis från HFD. Därför kommer även avgöranden från kammarrätten 

                                                 

9  Se Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 43. 

10  Se bl.a. Heuman, Hjälpvetenskapernas betydelse för rättstillämpningen och rättsvetenskapen, s. 768 samt Ol-

sen, Rättsvetenskapliga perspektiv, s. 105. 

11  Jfr. Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249. 

12  Se bl.a. Kleineman, Rättsdogmatisk metod, s. 30 och Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 40. 

13  Jfr. Warnling – Nerep, Vad är rätt?, s. 55. 
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att användas, de har inte samma prejudikatvärde som ett avgörande från HFD men får tjäna som 

en indikation på hur rätten ska tolkas och tillämpas. 

Den rättsliga grunden för uppsatsen är LOU och nya LOU samt de direktiv som lagarna 

bygger på, direktiv 2004/18 respektive direktiv 2014/24, tillsammans med relevant praxis. 

Europeiseringen av den svenska rättsordningen har resulterat i att EU-rätten måste beaktas inom 

många rättsområden när svensk rätt ska fastställas och således även här.14 Som nämnts ovan är 

bestämmelserna om onormalt låga anbud desamma för upphandling av varor och tjänster som 

för upphandling inom försörjningssektorerna, även praxis som gäller upphandling av det senare 

är således tillämplig. Det ska även framhållas att äldre praxis från EU-domstolen är tillämplig 

eftersom bestämmelserna om onormalt låga anbud i direktiv 2004/18 och direktiv 2014/24 är 

baserade på tidigare direktiv. 

På grund av de skillnader som finns mellan det svenska rättssystemet och det EU-rättsliga 

kan inte det EU-rättsliga materialet behandlas på samma sätt som det svenska. De EU-rättsliga 

källorna kommer därför att hanteras med hjälp av den EU-rättsliga metoden.15  

Den skrivna rätten inom EU är i många fall så vag och målinriktad att den ger mycket 

liten vägledning, det innebär att svaret på hur en rättsregel ska tolkas istället får sökas i rätts-

praxis från främst EU-domstolen.16 EU-domstolen tillämpar vidare en dynamisk tolkningsme-

tod, vilket innebär att domstolen successivt kan utveckla EU-rätten genom rättspraxis.17 Det är 

således inte möjligt att enbart utgå från ordalydelsen i direktiven vid en tolkning av EU-rätten.  

EU-domstolen har dessutom, genom sin egen rättspraxis, etablerat och utvecklat egna 

rättskällor i form av allmänna rättsprinciper. De har tillkommit för att komplettera EU:s grund-

fördrag och är därför en del av primärrätten, vilket innebär att EU-domstolens rättspraxis inte 

kan ändras, inskränkas eller utvidgas genom lagstiftning eller annan sekundärrätt, när den utgår 

från en allmän rättsprincip.18 Sammanfattningsvis kan det konstateras att EU-domstolen har en 

annan funktion än de svenska domstolarna och att dess praxis har en annan ställning som rätts-

källa. 

                                                 

14  Jfr. Bernitz, Europarättens genomslag i svensk rätt, s. 477. 

15  För en utförligare beskrivning av den EU-rättsliga metoden se bl.a. Reichel, EU-rättslig metod, passim. 

16  Se Bergström, Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 48. 

17  Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 194. 

18  Se Bergström, Hettne, Introduktion till EU-rätten, s. 48. 
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Betydelsen av förarbetsuttalanden är ytterligare en skillnad mellan den svenska rätten och 

EU-rätten. När den svenska rätten ska tolkas utgör uttalanden i förarbetena en viktig källa. Inom 

EU-rätten har lagförarbetena däremot en begränsad betydelse. Å andra sidan är målangivel-

serna till de grundläggande fördragen av särskild vikt vid tolkningen av primärrätten respektive 

ingresserna och beaktandeskälen vid tolkning av sekundärrätten.19 Anledningen är att det i 

dessa stycken kan framgå vad syftet med den specifika regleringen är. Eftersom EU-rätten 

många gånger är vag och målinriktad är det ofta just målet med regleringen som beaktas när 

rätten ska tolkas.20 I uppsatsen kommer därför hänsyn att tas till den teleologiska tolkningens 

särskilda ställning inom EU-rätten.  

En tolkning av EU-rätten, och svensk rätt baserad på EU-rätten, förutsätter en medveten-

het om riskerna med att unionsrättens bestämmelser förekommer i olika språkversioner.21 En 

jämförelse med andra språkversioner kommer således att göras när så krävs, för att säkerställa 

att den svenska lydelsen stämmer med den generella uppfattningen om hur bestämmelsen ska 

vara författad. 

 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen består av sju kapitel. I kapitel 2 presenteras kortfattat det regelverk som är relevant 

för uppsatsämnet samt regelverkets syfte. Som nämnts ovan tolkas EU-rätten generellt genom 

objektiv teleologisk tolkning och reglernas syfte är därför av avgörande betydelse vid faststäl-

landet av gällande rätt. Kapitel 2 avslutas med en översiktlig genomgång av hur den upphand-

lande myndigheten kan kravställa vid en offentlig upphandling och en presentation av det kont-

radiktoriska förfarandet. 

I kapitel 3 görs därefter en grundlig genomgång av det kontradiktoriska förfarandets fyra 

olika delmoment. I Avsnitt 3.1 presenteras det kontradiktoriska förfarandet, avsnitt 3.2 redogör 

för vad som gäller när ett onormalt lågt anbud ska identifieras, avsnitt 3.3 redogör för vad som 

                                                 

19  Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 187 f. 

20  Jfr. Hettne, EU-rättslig metod, s. 168. 

21  Jfr. a.a., s. 160 f. 
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gäller när en förklaring ska begäras, avsnitt 3.4 behandlar bedömningen av inkomna förkla-

ringar och avsnitt 3.5 redogör för förkastandet av onormalt låga anbud. Varje avsnitt avslutas 

med en kortare sammanfattning och hela kapitlet sammanfattas i avsnitt 3.6. 

Kapitel 4 behandlar den särskilda regleringen som gäller vid statligt stöd. Syftet är att 

separat synliggöra problematiken kring statligt stöd och att klargöra vad som gäller när statligt 

stöd utgått på laglig grund, respektive icke-laglig grund. I avsnitt 4.2 görs en översiktlig ge-

nomgång av regleringen av statligt stöd för att tydliggöra begreppet. Avsnitt 4.3 behandlar stat-

ligt stöd som är förenligt med EU-rätten och möjligheten för mottagare av sådant stöd att lämna 

anbud i offentliga upphandlingar. Avsnitt 4.4 behandlar anbud som påverkats av statligt stöd 

som inte tilldelats i enlighet med de EU-rättsliga reglerna. Kapitlet avslutas med en samman-

fattning i avsnitt 4.5. 

Kapitel 5 behandlar överprövningar av beslut som fattats i enlighet med reglerna om onor-

malt låga anbud. Avsnitt 5.2 innehåller en presentation av möjligheterna att begära överpröv-

ning och avsnitt 5.3 innehåller en granskning av bevisbördan. Syftet är att klargöra hur bevis-

bördan beträffande onormalt låga anbud är fördelad. I avsnitt 5.4 diskuteras konsekvenserna av 

de obligatoriska bestämmelserna i nya LOU. Kapitlet avslutas med en sammanfattning i avsnitt 

5.5. I kapitel 6 presenteras resultaten av uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

2.1 Inledning 

Det här kapitlet ska ge läsaren en bakgrundsförståelse för syftet med reglerna om offentlig upp-

handling och onormalt låga anbud. Betydelsen av den teleologiska tolkningen inom EU-rätten 

har behandlats ovan och det går att konstatera att en analys av regleringen av onormalt låga 

anbud kräver att dess syften beaktas.22 I kapitlet ska även relevanta delar av upphandlingsreg-

lerna beskrivas, för att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig resten av uppsatsens innehåll. 

Inledningsvis kommer således upphandlingsregelverket och dess syfte att behandlas, därefter 

följer en beskrivning av regleringen av onormalt låga anbud och syftet bakom den. Slutligen 

presenteras relevanta delar av vad som gäller vid tilldelning av offentliga kontrakt. 

 

2.2 Offentlig upphandling: regelverk och syfte 

Den svenska upphandlingsrätten bygger på EU:s upphandlingsdirektiv. Enligt fast EU-rätts-

praxis är det huvudsakliga syftet med den EU-gemensamma regleringen av offentlig upphand-

ling, att undanröja hinder för den fria rörligheten för tjänster och varor och därmed förhindra 

att nationella anbudsgivare ges företräde.23  

EU-domstolen har fastställt att grunden för upphandlingsdirektiven utgörs av likabehand-

lingsprincipen i artikel 18 EUF-fördraget.24 Principen kommer ur förbudet mot diskriminering 

på grund av nationalitet i artikel 18 EUF-fördraget och innebär att lika situationer ska behandlas 

lika och olika situationer ska behandlas olika, såvida det inte finns sakliga skäl för en särbe-

handling.25 Det är även förbjudet med s.k. dold eller indirekt diskriminering, det vill säga regler 

som inte omedelbart ser ut att diskriminera på grund av nationalitet, men som i praktiken ändå 

får dessa faktiska verkningar.26 Sådan indirekt diskriminering kan vanligen rättfärdigas om det 

                                                 

22  Se avsnitt 1.3.3. 

23  Se bl.a. dom av den 3 oktober 2000, University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkt. 16-17 och 

dom av den 1 februari 2001, kommissionen/Frankrike, C-237/99, EU:C:2001:70. 

24  Se bl.a. dom av den 22 juni 1993, kommissionen/Danmark, C-243/89, EU:C1993:257, punkt 32-33, dom av 

den 12 december 2002, Universale-Bau mfl, C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91 och dom av den 4 decem-

ber 2003 EVN och Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkt 47. 

25  Se bl.a. dom av den 3 mars 2005, Fabricom, C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkt 27, och där angi-

ven praxis. Se även Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 153, Sundstrand, Primärrättens reglering av 

offentliga kontrakt, s. 43, och Hettne, Allmänna rättsprinciper, s. 122. 

26  Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 153 f. 
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kan visas att diskrimineringen endast är en olycklig bieffekt av kravens tillämpning.27 Direkt 

diskriminering kan däremot oftast enbart rättfärdigas om det finns uttryckliga undantagsmöj-

ligheter.28 

Även om likabehandlingsprincipen utgör grunden för regleringen om offentlig upphand-

ling måste all offentlig upphandling överensstämma med samtliga principer i EUF-fördraget.29 

I direktiven nämns särskilt principerna om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att 

tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, i synnerhet principerna om likabe-

handling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet.30 De sist-

nämnda principerna har även skrivits in i LOU, både nuvarande och kommande.31 

Regleringen syftar således till att, utifrån likabehandlingsprincipen, öppna upp för kon-

kurrens på lika villkor på den inre marknaden. Offentlig upphandling används emellertid även 

till att tjäna långt fler syften än så. Den 3 mars 2010 antog kommissionen ett meddelande, 

Europa 2020, som innehåller tre prioriteringar för utvecklingen av Europas sociala marknads-

ekonomi: 

- Smart tillväxt – utveckla en ekonomi baserad på kunskap och innovation. 

- Hållbar tillväxt – främja en resurseffektivare, grönare och konkurrenskrafti-

gare ekonomi. 

- Tillväxt för alla – stimulera en ekonomi med hög sysselsättning och ekono-

misk, social och territoriell sammanhållning.32 

I meddelandet framhåller kommissionen att offentlig upphandling bör användas till att förbättra 

företagens ramvillkor för innovation, främja att EU ska bli en resurseffektiv och koldioxidsnål 

ekonomi samt att främja entreprenörskap och stödja små och medelstora företag. Som ett led i 

strategin Europa 2020 har kommissionen antagit ytterligare ett meddelande, Inremarknadsak-

ten, med tolv steg för att komma tillrätta med den inre marknadens brister.33 Det tolfte steget är 

offentlig upphandling och som nyckelåtgärd stadgas följande: 

                                                 

27  Se Bernitz, Kjellgren, Europarättens grunder, s. 154. 

28  Se a.a., s. 154. 

29  Se skäl 2 i direktiv 2004/18 och skäl 1 i direktiv 2014/24. 

30  Se a.a. 

31  Se 1 kap. 9 § LOU och 4 kap. 1 § nya LOU. 

32  Se Europa 2020, s. 10. 

33  Se kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera till-

växten och stärka förtroendet för den inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”. 
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Omarbetning och uppdatering av lagstiftningen för offentlig upphandling för 

att få till stånd en väl avvägd politik som främjar efterfrågan på miljövänliga 

och innovativa varor, tjänster och bygg- och anläggningsarbeten och utgör so-

cialt ansvarsfulla lösningar. Denna översyn bör även resultera i enklare och 

mer flexibla förfaranden för offentliga upphandlare och förenkla tillträdet för 

företagen – framför allt små och medelstora företag.34 

En ny reglering av offentlig upphandling arbetades därefter fram och resulterade i direktiv 

2014/24; enligt beaktandeskäl 2 i direktivet ska regleringen av den offentliga upphandlingen gå 

i linje med Europa 2020 och se till att offentliga medel används mer effektivt, att upphandlande 

myndigheter kan utnyttja offentlig upphandling på ett bättre sätt till stöd för gemensamma sam-

hällsmål samt att deltagandet i offentlig upphandling underlättas för små och medelstora före-

tag. Det kan således konstateras att regleringen av offentlig upphandling numera, på ett mycket 

tydligt sätt, används som ett instrument för att uppnå en rad olika politiska mål.  

 

2.3 Onormalt låga anbud: reglering och syfte 

Onormalt låga anbud regleras i 12 kap. 3 och 4 §§ LOU, som genomför artikel 55 direktiv 

2004/18. Den 1 januari 2017 träder nya LOU ikraft och då regleras onormalt låga anbud i 16 

kap. 7 och 8 §§, nya LOU genomför artikel 69 direktiv 2014/24.  

Syftet med regleringen av onormalt låga anbud kan sägas vara tvåfaldigt. Regleringen ska 

skydda den upphandlande myndigheten från att behöva anta ett ofördelaktigt anbud, samtidigt 

som den också ska skydda anbudsgivaren från att anbudet godtyckligt förkastas under före-

vändningen att det är onormalt lågt.35 

När onormalt låga anbud diskuteras är det viktigt att hålla isär begreppen: ett anbud är 

onormalt lågt först när anbudsgivaren inte har kunnat förklara sitt anbud på ett tillfredsställande 

sätt, innan dess förefaller anbudet onormalt lågt.  

 

                                                 

34  Se kommissionens meddelande av den 13 april 2011 Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera till-

växten och stärka förtroendet för den inre marknaden ”Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”, s. 19 

f. 

35  Se Linder, Onormalt låga anbud, s. 343. 
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2.4 Tilldelning av offentliga kontrakt 

I en offentlig upphandling kan, enligt 12 kap. 1 § LOU, antingen det anbud som har lägst pris 

antas, eller det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt. Den upphandlande myndighetens 

möjligheter att ställa krav på leverantörerna och på upphandlingsföremålet är beroende av vil-

ken upphandlingsform som används. 

Enligt 16 kap. 1 § nya LOU ska den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet till 

den anbudsgivaren vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. Anbudet 

ska utvärderas på tre grunder, istället för två: 

- bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, 

- kostnad, eller 

- pris. 

Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet motsvarar det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet 

och pris motsvarar lägsta pris.36 Kostnad är en ny utvärderingsgrund som innebär att kostnaden 

ska fastställas genom en analys av kostnadseffektivitet, där exempelvis livscykelkostnader kan 

ingå.37 

Vid upphandlingsformen lägsta pris, eller pris enligt nya LOU, kan den upphandlande 

myndigheten ställa s.k. skallkrav på upphandlingsföremålet, ett sådant kan exempelvis vara att 

pappret som upphandlas ska vara oblekt. Den upphandlande myndigheten kan även ha ur-

valskriterier, vilka huvudsakligen avser bedömningen av anbudsgivarnas förmåga att utföra 

kontraktet och syftar till att fastställa en miniminivå för leverantörernas ekonomiska, yrkes-

mässiga och tekniska kapacitet.38 Några vanliga krav på leverantörerna är att de ska vara regi-

strerade i rätt register och att de har betalat sina skatter och sociala avgifter.39 Andra krav, som 

har mer med förmågan att utföra kontraktet att göra, kan exempelvis vara krav på ISO-certifie-

ring och olika typer av erfarenhetskrav. Den upphandlande myndigheten kan även ställa sär-

skilda kontraktsvillkor, som anbudsgivaren måste förbinda sig att uppfylla för att kunna tilldelas 

                                                 

36  Se prop. 2015/16:195, s. 1109. 

37  Se a.a. 

38  Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 152. 

39  Se a.a., s. 150 f. 
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kontraktet. Det är emellertid inte klarlagt exakt vilka villkor som kan ställas som särskilda kon-

traktsvillkor.40 Vid upphandlingsformen lägsta pris/pris vinner den anbudsgivare som uppfyller 

alla krav och har det lägsta priset.  

Utöver skallkrav, urvalskriterier och särskilda kontraktsvillkor kan den upphandlande 

myndigheten använda sig av tilldelningskriterier, dock endast under upphandlingsformen eko-

nomiskt mest fördelaktiga anbud, eller bästa förhållandet mellan pris och kvalitet enligt nya 

LOU. Vid det förfarandet behöver inte den upphandlande myndigheten tilldela kontraktet det 

lägsta anbudet, utan kan välja det anbud som bäst uppfyller uppställda tilldelningskriterier. Till-

delningskriterierna ska vara hänförliga till upphandlingsföremålet och är således krav på funkt-

ion och kvalitet. Några exempel som anges i 12 kap. 1 § LOU är: pris, leverans- eller genom-

förandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, service och tekniskt stöd, m.m. Tilldelningskrite-

rierna ska också viktas, vilket innebär att de ska rangordnas med ett procenttal eller en poäng. 

Det ska tydligt framgå hur stor vikt som läggs vid varje tilldelningskriterium.  

Den upphandlande myndigheten ska således utvärdera samtliga anbud på någon av de 

valda grunderna och i förhållande till de krav, kriterier och villkor som har uppställts. Det kan 

då hända att ett, eller flera, anbud framstår som onormalt lågt och väcker en misstanke om att 

det inte är seriöst menat eller att anbudsgivaren inte kommer kunna fullgöra kontraktet enligt 

alla uppställda krav och kriterier. Ett sådant anbud får förkastas, enligt 12 kap. 3 § LOU. 

 

  

                                                 

40  Se Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 161. 
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3. Det kontradiktoriska förfarandet 

3.1 Inledning 

Av 12 kap. 3 § LOU framgår att ett onormalt lågt anbud inte får förkastas först myndigheten 

skriftligen har begärt en förklaring till det låga anbudet och inte fått ett tillfredsställande svar. 

Det kallas för det kontradiktoriska förfarandet. EU-domstolen har i de förenade målen Lom-

bardini och Mantovani tydligt redogjort för det kontradiktoriska förfarandets olika steg.41 För 

det första ankommer det på den upphandlande myndigheten att identifiera misstänkta anbud. 

För det andra ska berörda anbudsgivare beredas tillfälle att visa att deras anbud är seriösa, 

genom att den upphandlande myndigheten begär in de förklaringar som den anser vara av be-

tydelse. För det tredje ska den upphandlande myndigheten bedöma relevansen av de förkla-

ringar som anbudsgivarna lämnat in och för det fjärde ska den upphandlande myndigheten fatta 

beslut om att godta eller förkasta berörda anbud. Den upphandlande myndigheten måste ge-

nomföra samtliga delar i tur och ordning, för att direktivets krav på kontradiktoriskt förfarande 

ska vara uppfyllt. Det framgår av ordalydelsen i artikel 55 direktiv 2004/18 och i artikel 69 

direktiv 2014/24 att bestämmelsen om det kontradiktoriska förfarandet inte är fakultativ, vilket 

också har fastställts i praxis.42  

Nedan ska varje steg i det kontradiktoriska förfarandet behandlas särskilt. Kapitlet inleds 

således med det första steget: att identifiera onormalt låga anbud, därpå följer en genomgång 

av det andra steget: att begära en förklaring från anbudsgivaren. Sedan behandlas steg tre: att 

bedöma anbudsgivarens förklaring och slutligen det fjärde steget: att besluta om anbudet ska 

förkastas. Varje avsnitt summeras i en kortare sammanfattning och kapitlet avslutas med en 

längre sammanställning av vad som framkommit. 

 

                                                 

41  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

55. 

42  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

55, dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 29 och HFD 2016 ref. 

3, I och II. 
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3.2 Steg ett: identifiera anbud som förefaller onormalt låga 

3.2.1 Inledning 

Det första steget i det kontradiktoriska förfarandet innebär att den upphandlande myndigheten ska 

bedöma om ett anbud innehåller priser som medför att anbudet kan misstänkas vara onormalt lågt. 

Det handlar således om att identifiera anbud som förefaller onormalt låga. 

EU-domstolen har fastslagit att det är upp till medlemsstaterna att själva definiera vad 

som utgör ett onormalt lågt anbud.43 I EU-rätten finns det således inte någon fastslagen legal 

definition av begreppet. Av artikel 55 direktiv 2004/18 framgår att bestämmelsen innefattar 

anbud som förefaller vara låga i förhållande till de varor, byggentreprenader eller tjänster som 

upphandlas och artikel 69 direktiv 2014/24 lämnar ingen ytterligare ledning. Anbudet ska såle-

des bedömas i förhållande till upphandlingsföremålet, vilket innebär att bedömningen ska göras 

in casu.44 Det ankommer därmed på den upphandlande myndigheten att, inom det handlingsut-

rymme som reglernas utformning ger, i varje enskilt fall göra en bedömning av om ett anbud 

kan anses vara onormalt lågt.45 Det har framförts att avsaknaden av en legal definition av be-

greppet onormalt låga anbud och en generell metod för att identifiera sådana anbud, vilket Sve-

rige inte heller har, kan leda till rättsosäkerhet beträffande hur bedömningen ska göras.46 

 

3.2.2 Definiera begreppet onormalt låga anbud 

Begreppet onormalt lågt anbud är, som ovan konstaterats, inte definierat. Enligt Arrowsmith 

framstår det som att begreppet avser ett anbud som, på grund av sina fördelaktiga villkor, väcker 

en misstanke om att anbudsgivaren inte kommer att kunna uppfylla sin del av kontraktet och/el-

ler att anbudsgivaren kommer att söka få ytterligare kompensation.47 HFD har uttalat att ett 

anbud kan vara onormalt lågt när det finns en risk för att leverantören inte kommer att utföra 

arbetet, eller delar av det, i enlighet med kontraktet.48 Ett anbud som väcker en misstanke om 

brister i fullgörandet av kontraktet kan således vara onormalt lågt. Enligt Skovgaard Ølykke 

                                                 

43  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

67. 

44  Se prop. 2006/07:128, s. 407. Se även HFD 2016 ref. 3, I och II. 

45  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 

46  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

283. 

47  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.252. 

48  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 
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ges ofta termen brister i fullgörandet en vid betydelse och bedömningen av anbudet omfattar 

inte bara priset och villkoren för det aktuella kontraktet utan görs av anbudsgivarens generella 

kapacitet, och intention, att fullgöra kontraktet.49  

Det torde vara tydligt att en risk för att leverantören inte kan utföra arbetet, eller delar av 

det, i enlighet med kontraktet, som HFD uttryckte det, synes omfatta mer än enbart risken för 

att anbudsgivaren inte kan hålla de priser som angivits, eller inte kan leverera enligt tidsplan. 

En oförmåga att uppfylla sin del av kontraktet torde kunna innefatta i stort sett samtliga delar 

av kontraktet, exempelvis miljökrav, säkerhetskrav och kvalitetskrav. Beträffande anbudsgiva-

rens generella kapacitet ska det framhållas att en bedömning ska göras i förhållande till kon-

traktsföremålet, vilket torde innebära att en alltför generell bedömning inte kan vara tillåten. 

Vidare torde inte anbudsgivarens intention att uppfylla kontraktet vara särskilt lätt att bedöma 

och synnerligen svår att bevisa.  

I doktrin kretsar vanligen diskussionen om hur begreppet onormalt låga anbud ska defi-

nieras antingen kring risken för brister i fullgörandet eller ett resonemang om kostnader och 

vinst.50 Utifrån ett resonemang om kostnader och vinst kan ett anbud anses förefalla onormalt 

lågt om anbudet inte täcker den kostnad som den upphandlande myndigheten förväntar sig att 

ett fullgörande av kontraktet kommer innebära.51 Det vill säga att anbudet är lägre än den upp-

handlande myndigheten hade förväntat sig.52 Ett sådant resonemang torde emellertid kräva att 

hänsyn tas till eventualiteten att den upphandlande myndigheten har gjort en felaktig uppskatt-

ning av kostnaderna.  

 

3.2.3 Metod för att identifiera 

Eftersom det i Sverige inte finns någon generell metod för att identifiera anbud som förefaller 

onormalt låga kan den upphandlande myndigheten själv välja tillvägagångssätt. Skovgaard 

Ølykke argumenterar för att konkurrensrättens metod för att upptäcka underprissättning även 

kan användas för att identifiera onormalt låga anbud.53 Enligt HFD är förekomsten av negativa 

                                                 

49  Se Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 232. 

50  Se a.a., s. 222. 

51  Se a.a., s. 266. 

52  Se a.a., s. 111. 

53  EU-domstolen har ansett att när ett pris är under den genomsnittliga rörliga kostnaden förutsätts en avsikt att 

eliminera konkurrensen och det räknas alltid som underprissättning, se vidare a.a., s. 251 ff. 
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priser, det vill säga att anbudsgivaren erbjuder sig att betala den upphandlande myndigheten för 

att utföra vissa arbeten eller leverera vissa varor, ett skäl att misstänka att anbudet kan vara 

onormalt lågt.54  

En metod för att identifiera låga anbud kan vara att utgå från ett matematiskt kriterium. 

Kammarrätten i Göteborg har godkänt ett förfarande där den upphandlande myndigheten hade 

begärt förklaringar från alla anbudsgivare vars anbud offererat ett timpris på under 300 kr, under 

förutsättningen att det hade funnits goda skäl för att sätta gränsen vid just 300 kr.55 Kammar-

rättens bedömning följer praxis från EU-domstolen, som har fastställt att det är tillåtet för den 

upphandlande myndigheten att använda sig av ett matematiskt kriterium för att identifiera an-

bud som förefaller onormalt låga.56  

Kammarrätten i Göteborg hänvisade i domen ovan till Konkurrensverkets rapport Osund 

konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, där Konkurrensverket har sammanställt några om-

ständigheter som kan ge vägledning när den upphandlande myndigheten ska utreda om ett an-

bud ska betraktas som misstänkt lågt.57 En sådan omständighet är exempelvis genomsnittlig 

timkostnad för utförande av det arbete som omfattas av upphandlingen, redovisat av bransch-

organisationer eller fackförbund. En jämförelse med vad som är brukligt på den berörda mark-

naden kan således ge en indikation på om anbudet ligger onormalt lågt. En annan omständighet 

som, enligt Konkurrensverket, kan användas vid bedömningen är hur anbudet ser ut i en jäm-

förelse med prisbilden i andra jämförbara upphandlingar med liknande villkor. Erfarenhet från 

liknande tidigare upphandlade avtal kan också påverka bedömningen. Till exempel kan problem 

med överfakturering och uteblivna leveranser tala för att prisbilden i den tidigare upphandlingen 

var onormal. Den upphandlande myndigheten kan också ha skäl att ifrågasätta ett anbud om det 

ligger i samma nivå eller under de priser som den tidigare leverantören försökt förhandla upp, 

under avtalstiden. 

Konkurrensverket poängterar att det är viktigt att upphandlande myndigheter har kunskap 

om vad som kan anses utgöra normala priser i olika branscher. Vidare rekommenderas försik-

tighet vid relativa bedömningar av vad som är ett misstänkt lågt anbud. Vid en jämförelse mel-

lan olika upphandlingar måste hänsyn tas till att villkoren i upphandlingarna kan skilja sig åt, 

                                                 

54  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 

55  Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober 2013 (mål nr 2598-2601-13). 

56  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

73. 

57  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 65 f. 
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eftersom avtalsutformningen kan göra att en jämförelse mellan priserna inte är lämplig, och vid 

en jämförelse mellan övriga ingivna anbud i en upphandling måste hänsyn tas till att ingivna 

anbud kanske inte är representativa för branschen i stort.58 

 

3.2.4 Sammanfattning 

Det första steget i det kontradiktoriska förfarandet är att identifiera anbud som förefaller onor-

malt låga. Det finns inte någon generell definition av begreppet onormalt lågt anbud, varken i 

EU-rätten eller i den svenska lagstiftningen. Anledningen är att den upphandlande myndigheten 

ska bedöma anbudet i förhållande till upphandlingsföremålet, i varje enskilt fall. Ett sätt att 

definiera ett onormalt lågt anbud är som ett anbud som är lägre än vad den upphandlande myn-

digheten hade förväntat sig. Ett annat sätt är att definiera det som ett anbud som väcker miss-

tanke om att anbudsgivaren, på grund av det låga priset, inte kommer att kunna utföra kontraktet 

i enlighet med dess villkor. En sådan uppfattning kan bygga på en vid tolkning av innebörden 

av brister i fullgörandet av kontraktet och således hänföra sig till mer än att anbudsgivaren inte 

kan hålla de priser som angivits. Brister i fullgörandet torde kunna omfatta samtliga villkor i 

kontraktet. 

Det finns inte någon generell metod för att identifiera anbud som förefaller onormalt låga, 

den upphandlande myndigheten kan själv använda olika tillvägagångssätt. En godtagbar metod 

är att använda sig av ett matematiskt kriterium, förutsatt att det är motiverat och att det kontra-

diktoriska förfarandet efterföljs. Konkurrensverket har föreslagit att jämförelser kan göras med 

vad som är brukligt på den berörda marknaden, med andra anbud i jämförbara upphandlingar 

och med den upphandlande myndighetens tidigare erfarenheter. Konkurrensverket framhåller 

emellertid att en viss försiktighet ska iakttas när jämförelser görs, eftersom det finns en risk för 

att den faktor som anbudet jämförs med inte är representativ. 

 

 

3.3 Steg två: begära förklaring 

3.3.1 Inledning 

Efter att den upphandlande myndigheten har identifierat ett anbud som förefaller onormalt lågt 

är nästa steg i det kontradiktoriska förfarandet att begära att anbudsgivaren förklarar varför 

                                                 

58  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 64 ff. 
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anbudet är så lågt. För att anbudsgivaren på ett fullständigt och ändamålsenligt sätt ska kunna 

rättfärdiga sitt anbud, ska den upphandlande myndigheten, i sin begäran, vara så tydlig som 

möjligt beträffande vilka uppgifter i anbudet som behöver förklaras.59 

Det framgår inte av regleringen, varken LOU, nya LOU eller direktiven, hur lång tid an-

budsgivaren ska få på sig för att inkomma med förklaringar till sitt anbud. Enligt praxis från 

EU-domstolen ska anbudsgivaren ges en rimlig tidsfrist för att lägga fram kompletterande upp-

lysningar.60 Det synes rimligt att utgå från att tidsfristen ska vara proportionerlig i förhållande 

till upphandlingsföremålet och omfattningen av den upphandlande myndighetens frågor, samt 

att tidsfristen kan vara kortare om den upphandlande myndigheten redan i förfrågningsunderla-

get har informerat om att förklaringar kommer att krävas för anbud som understiger vissa an-

givna prisnivåer.61 I förarbetena till nya LOU har det uttalats att utredningen av anbudet ska ske 

till den nivå då den upphandlande myndigheten finner att utredningen är tillräcklig.62 Även här 

torde det bli fråga om en proportionalitetsbedömning. 

 

3.3.2 Skriftlighetskrav 

Både i 12 kap 3 § LOU och i artikel 55 direktiv 2004/18 stadgas att den upphandlande myndig-

heten skriftligen ska begära förtydliganden från anbudsgivaren. Det finns således ett krav på att 

den upphandlande myndighetens begäran ska vara skriftlig.63 Nya LOU innehåller samma krav, 

däremot har kravet utelämnats i artikel 69 direktiv 2014/24.  

Det går att tolka bestämmelsen som att avsikten är att det kontradiktoriska förfarandet ska 

vara skriftligt, det vill säga att det finns ett skriftlighetskrav för både den upphandlande myn-

digheten och för anbudsgivaren. En sådan tolkning stöds av att EU-domstolen i domen Lom-

bardini och Mantovani har uttalat att den upphandlande myndigheten ska begära skriftliga för-

klaringar av anbudsgivaren.64 Även HFD har uttalat att undersökningen av det låga anbudet 

                                                 

59  Se dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 31 och dom av den 27 

november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 53. 

60  Se dom av den 10 februari 1982, SA Transporoute, 76/84, EU:C:1982:49, punkt 18. 

61  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 69 f. 

62  Se SOU 2014:51, s. 303. 

63  Kravet på skriftlighet framhålls i dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, 

EU:C:2012:191, punkt 33. 

64  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

51. 
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ska ske ”[…] genom det anvisade skriftliga förfarandet.”65 och Konkurrensverket skriver i sin 

rapport att anbudsgivaren ska ges möjlighet att skriftligen förklara sitt anbud innan det förkas-

tas.66 

Av ordalydelsen i 12 kap. 3 § LOU och artikel 55 direktiv 2004/18 torde det emellertid 

inte gå att utläsa något krav på att anbudsgivarens förklaringar ska vara skriftliga, som nämnts 

ovan stadgas enbart att den upphandlande myndighetens begäran ska vara skriftlig. Artikel 69 

direktiv 2014/24 innehåller, å andra sidan, inte något som helst krav på skriftlighet och den 

omständigheten att EU-domstolen inte synes fortsatt framhålla att anbudsgivarens förklaringar 

ska vara skriftliga talar för att det i vart fall inte föreligger ett skriftlighetskrav beträffande an-

budsgivarens förklaring.67  

Nya LOU innehåller, som tidigare nämnts, samma formulering beträffande skriftlighet 

som 12 kap. 3 § LOU, vilket tyder på att avsikten är att kravet enbart ska gälla den upphandlande 

myndigheten. Emot detta talar emellertid utredningens uttalande om att artikel 69.3 direktiv 

2014/24 ska tolkas som att förfarandet ska ske genom sedvanlig skriftväxling.68 

Även om regleringen av onormalt låga anbud inte uttryckligen kräver att anbudsgivaren 

ska lämna in sina förklaringar skriftligen kan det följa av likabehandlingsprincipen att utred-

ningsförfarandet ändå bör ske skriftligen. Konkurrensverket framhåller i sin rapport att munt-

liga förklaringar kan strida mot transparens- och likabehandlingsprinciperna, samt att det inte 

finns någon rättighet för anbudsgivaren att träffa den upphandlande myndigheten under på-

gående anbudsgivning, för att förklara sitt anbud.69 

Transparensprincipen, eller öppenhetsprincipen, är ett utflöde ur likabehandlingsprinci-

pen.70 Som nämnts ovan innebär likabehandlingsprincipen att lika fall ska behandlas lika och 

olika fall ska behandlas olika, om det inte finns objektiva skäl för särbehandling.71 Transpa-

rensprincipen innebär en skyldighet att lämna insyn i upphandlingsprocessen, principen är där-

                                                 

65  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 

66  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 69. 

67  Jfr. dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 33. 

68  Se SOU 2014:51, s. 303. 

69  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 69. 

70  Se Sundstrand, Primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 46.  

71  Se avsnitt 2.2. 
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med viktig för att säkerställa att den upphandlande myndigheten tillämpar likabehandlingsprin-

cipen.72 Det torde vara allmänt vedertaget att ett skriftligt förfarande ger större möjlighet till 

insyn och granskning. Således förefaller det som att transparens- och likabehandlingsprincipen 

skulle kunna kräva att förfarandet ska vara skriftligt, från båda parternas sidor.  

 

3.3.3 Vad en begäran kan gälla 

Enligt 12 kap. 3 § LOU kan en begäran om förklaring från den upphandlande myndigheten 

gälla: 

1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kon-

traktet, 

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållan-

den för att fullgöra kontraktet, 

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av anbudsgivaren, 

4. om anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden som 

gäller på den ort där kontraktet ska fullgöras, och 

5. om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd. 

Förteckningen i LOU motsvarar den i artikel 55 direktiv 2004/18.  

Artikel 69 direktiv 2014/24 och 16 kap. 7 § nya LOU innehåller ett par ändringar i för-

teckningen. Istället för att förklaringen kan gälla om anbudsgivaren iakttar relevanta bestäm-

melser om arbetarskydd och arbetsförhållanden, görs i artikel 69 en direkt hänvisning till artikel 

18.2 i direktivet. I artikel 18.2 föreskrivs att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för 

att säkerställa att ekonomiska aktörer vid fullgörande av offentliga kontrakt iakttar tillämpliga 

miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställts i unionsrätten, nationell rätt, kol-

lektivavtal eller i internationella miljö-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser. En begäran 

om förklaring kan således gälla om anbudsgivaren iakttar och tillämpar sådana skyldigheter. 

Den andra ändringen är ett tillägg. I artikel 69 görs en hänvisning till artikel 71 som bland 

annat stadgar att behöriga nationella myndigheter, inom ramen för deras ansvar och befogen-

heter, genom lämpliga åtgärder ska säkerställa att underleverantörerna iakttar de skyldigheter 

som avses i artikel 18.2. Det innebär att en begäran om förklaring också kan gälla huruvida 

                                                 

72  Se bl.a. dom av den 7 december 2000, Telaustria och Telefonadress, C-324/98, EU:C:2000:669, punkt 60-62, 

dom av den 18 november 1999, Unitron Scandinavia, C-275/98, EU:C:1999:567, punkt 31 och dom av den 

12 december 2002, Universale-Bau mfl, C-470/99, EU:C:2002:746, punkt 91-92. 
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eventuella underleverantörer iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter. 

Anbudsgivaren åläggs således ett ansvar för sina underleverantörer. Nya LOU innehåller mot-

svarande ändringar i 16 kap. 7 §. 

I propositionen till nya LOU framhålls att förteckningen inte är uttömmande och att den 

upphandlande myndigheten har rätt att fritt begära en förklaring på grunder som är relevanta i 

det enskilda fallet.73 Förteckningen torde emellertid kunna användas som en utgångspunkt för 

vad som kan vara relevant. Den upphandlande myndigheten begränsas av lagen (1990:409) om 

skydd för företagshemligheter och bestämmelserna om sekretess till förmån för enskildas eko-

nomiska intresse enligt 8 kap. 10 § första stycket första meningen sekretesslagen; anbudsgiva-

ren är således skyddad mot frågor som är ägnade att medföra skada i konkurrenshänseende.74 

Anbudsgivaren har rätt att fritt förklara sitt anbud och den upphandlande myndigheten 

ska i sin bedömning av om förklaringen är tillfredsställande ta hänsyn till samtliga omständig-

heter som anbudsgivaren har lagt fram.75 Anbudsgivarens förklaring behöver således inte be-

gränsas till de punkter som den upphandlande myndigheten har ansett behöver förklaras. 

 

3.3.4 Skyldighet att undersöka 

Varken 12 kap. 3§ LOU eller artikel 55 direktiv 2004/18 stadgar uttryckligen att en upphand-

lande myndighet måste undersöka anbud som förefaller onormalt låga. I 12 kap. 3 § LOU stad-

gas att: ”[e]n upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner att anbudet är onor-

malt lågt. Anbudet får dock förkastas sedan myndigheten begärt en förklaring till det låga an-

budet och inte fått ett tillfredsställande svar.” Av ordalydelsen följer att möjligheten att förkasta 

ett anbud är villkorat av att anbudet först undersöks enligt det kontradiktoriska förfarandet. Det 

framgår dock inte att ett anbud som förefaller onormalt lågt måste undersökas, om det inte finns 

någon avsikt att förkasta det. HFD har angående detta förklarat att regleringen innefattar en 

möjlighet för myndigheten att förkasta ett onormalt lågt anbud och att en skyldighet att undersöka 

anbudet inträder när den upphandlande myndigheten överväger att förkasta det.76  

                                                 

73  Se prop. 2015/16:195, s. 964.  

74  Se prop. 2006/07:128, s. 408 f. 

75  Se dom av den 27 november 2001, Lombardini och Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:640, punkt 

82. 

76  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 
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Artikel 55 direktiv 2004/18 har en lite annorlunda lydelse än 12 kap. 3 § LOU. Där stad-

gas att: ”[o]m det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt låga […] skall 

den upphandlande myndigheten, innan anbuden förkastas, skriftligen begära sådana förtydli-

ganden om anbudens innehåll som den anser sig behöva.” (kursivering tillagd)  

Artikeln kan tolkas på samma sätt som 12 kap. 3§ LOU, nämligen att skyldigheten att 

begära en förklaring endast föreligger om det finns en avsikt att förkasta anbudet. EU-domsto-

len öppnade emellertid upp för en annan tolkning i domen SAG ELV Slovensko, där den fram-

förde att unionslagstiftaren velat kräva att upphandlande myndigheter ska granska onormalt 

låga anbud.77 Vidare uttalade domstolen att artikel 55 utgör hinder mot att en upphandlande 

myndighet antar en ståndpunkt som innebär att det inte ankommer på myndigheten att begära 

att anbudssökanden ska förklara sitt onormalt låga pris.78  

I artikel 69 direktiv 2014/24 anges att den upphandlande myndigheten ska begära att an-

budsgivaren lämnar förklaringar om de priser eller kostnader som föreslås i anbudet, om anbu-

den förefaller vara onormalt låga. Unionslagstiftaren har därmed kodifierat praxis från SAG 

ELV Slovensko. 16 kap. 7 § nya LOU innehåller samma krav på att den upphandlande myndig-

heten ska undersöka ett anbud som förefaller onormalt lågt. Det kan således konstateras att det 

från och med den 1 januari 2017 kommer krävas av den upphandlande myndigheten undersöker 

samtliga anbud som förefaller onormalt låga och att den upphandlande myndighetens uppgift 

således är att identifiera onormalt låga anbud och därefter granska dem, genom att begära en 

förklaring av anbudsgivaren.79  

 

3.3.5 Sammanfattning 

Det andra steget i det kontradiktoriska förfarande är att låta anbudsgivaren förklara varför an-

budet är så lågt. Det är viktigt att den upphandlande myndighetens begäran är så tydlig som 

möjligt beträffande vilka uppgifter i anbudet som behöver förklaras. Det framgår inte av regle-

ringen, varken LOU, nya LOU eller direktiven, hur lång tid anbudsgivaren har på sig för att 

                                                 

77  Se dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 28. HFD synes emel-

lertid inte ha tagit hänsyn till EU-domstolens uttalande i de avgöranden som kom i januari 2016. 

78  Se dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 34. 

79  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

275. 
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inkomma med förklaringar till sitt anbud. Enligt praxis från EU-domstolen ska en rimlig tids-

frist gälla och enligt förarbetena till nya LOU är det upp till den upphandlande myndigheten att 

avgöra när den finner att utredningen är tillräckligt. Det torde emellertid krävas att tidsfristen 

ska vara proportionerlig i förhållande till upphandlingsföremålet och övriga omständigheter.  

Den upphandlande myndighetens begäran om förklaring ska vara skriftlig, kravet har ute-

lämnats i direktiv 2014/24, men framgår i nya LOU. Varken LOU, nya LOU eller direktiven 

stadgar något krav på att anbudsgivarens förklaring ska vara skriftlig. Det finns emellertid 

praxis från EU-domstolen och HFD, samt förarbetsuttalanden som talar för att hela undersök-

ningsförfarandet ska ske skriftligen. Ett sådant skriftlighetskrav kan även följa av likabehand-

lingsprincipen och transparensprincipen, eftersom de kräver att upphandlingsförfarandet sker 

på ett öppet sätt som säkerställer möjligheten att granska att ingen leverantör har diskriminerats. 

LOU och nya LOU innehåller en förteckning över vad en begäran om förklaring kan gälla. 

Det kan vara om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder, tekniska lös-

ningar eller ovanligt gynnsamma förhållanden samt egenarten hos det som föreslås av anbuds-

givaren och om anbudsgivaren fått statligt stöd. Enligt nya LOU kan en begäran även gälla om 

anbudsgivaren, eller dennes underleverantörer, iakttar miljö-, sociala- och arbetsrättsliga be-

stämmelser.  

Förteckningen är emellertid inte uttömmande och den upphandlande myndigheten har rätt 

att begära en förklaring på andra grunder. En förutsättning är dock att de är relevanta i det 

enskilda fallet och där kan förteckningen tjäna som utgångspunkt, samt att det inte strider mot 

någon skyddsbestämmelse i annan lag. Anbudsgivaren behöver å sin sida inte begränsa sina 

förklaringar till de punkter som den upphandlande myndigheten fört fram; samtliga omständig-

heter som åberopas ska bedömas av den upphandlande myndigheten. 

Nya LOU stadgar, i enlighet med direktivet, att den upphandlande myndigheten ska be-

gära en förklaring när ett anbud förefaller onormalt lågt. Tidigare har bestämmelsen varit fa-

kultativ, men den 1 januari 2017 blir den således obligatorisk. 

 

 

3.4 Steg tre: bedöma förklaringen 

3.4.1 Inledning 

Enligt 12 kap 3§ LOU och 16 kap. 7 § nya LOU ska den upphandlande myndigheten, när an-

budsgivaren har lämnat sin förklaring, bedöma om förklaringen är tillfredsställande. Detta är 
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det tredje steget i det kontradiktoriska förfarandet. Vad som gör en förklaring tillfredsställande 

har inte definierats. Beviskravet är således oklart.  

Nedan ska inledningsvis giltiga respektive ogiltiga skäl till att anbud förefaller onormalt 

låga behandlas, därefter följer ett avsnitt om själva bedömningen av anbudsgivarens förklaring. 

Syftet är att söka klargöra vad som gör en förklaring tillfredsställande. 

 

3.4.2 Giltiga skäl  

Enligt punkterna 1-3 i förteckningen i 12 kap. 3 § andra stycket LOU respektive 16 kap. 7 § 

andra stycket nya LOU, kan en begäran om förklaring gälla 

1. om anbudsgivaren kan utnyttja särskilt kostnadseffektiva metoder för att fullgöra kon-

traktet, 

2. om anbudsgivaren kan utnyttja tekniska lösningar eller ovanligt gynnsamma förhållan-

den för att fullgöra kontraktet och 

3. egenarten hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som föreslås av anbudsgivaren. 

Alla tre punkter ovan kan förklaras av att anbudsgivaren har ett konkurrensmässigt övertag och 

behöver således inte innebära att det föreligger någon risk för brister i fullgörandet.80 Anbuds-

givaren kan skilja sig från övriga anbudsgivare genom att den exempelvis har bättre kompetens, 

mer erfarenhet, kostnadsfördelar från ett annat hemland, större kapacitet eller stordriftsförde-

lar.81 82 En anbudsgivare som genom sin förklaring kan visa att det låga anbudet beror på någon 

av dessa anledningar har också visat att anbudet inte är onormalt lågt.83 

Det är även möjligt att en anbudsgivare som ännu inte har de konkurrensmässiga förde-

larna ovan lämnar in ett anbud som förefaller onormalt lågt i hopp om att få kontraktet och 

därmed kunna erhålla dessa fördelar.84 Ett annat, angränsande, skäl för en anbudsgivare att 

lämna ett lågt anbud kan vara för att ta sig in på en ny marknad. Konkurrensverket har uttalat 

                                                 

80  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.259 och Skovgaard Ølykke, Abnormally 

Low Tenders, s. 112. 

81  För ett liknande resonemang se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 

2013:6, s. 70 ff. 

82  Sådana anledningar har i viss doktrin kallats för produktionsbaserade skäl, se Alexandersson, Hultén, High 

and Low Bids in Tenders, s. 161 och Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 112 ff. 

83  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.259 och Skovgaard Ølykke, Abnormally 

Low Tenders, s. 112. 

84  Se Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 112. 
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att om anbudsgivaren meddelar att den avser att gå med mycket liten vinst, eller till och med 

förlust, för att ta sig in på en ny marknad, bör den upphandlande myndigheten undersöka rim-

ligheten i påståendet, med hänsyn till förklaringarna och den ingivna bevisningen. 85 Vidare 

anser inte Konkurrensverket att den upphandlande myndigheten är skyldig att acceptera sådana 

förklaringar om de inte stöds av annan utredning.86 För att förklaringen ska anses tillfredsstäl-

lande skulle i sådana fall stödbevisning krävas. 

Ytterligare ett skäl för anbudsgivaren att lämna ett lågt anbud kan vara överkapacitet, till 

exempel beträffande personal. Anbudsgivaren kan då anse att det är bättre att utföra ett uppdrag 

med dålig, alternativt ingen, vinst än att behöva friställa personal.87 Även här anser Konkur-

rensverket att den upphandlande myndigheten bör kunna kräva att anbudsgivaren ska stärka sin 

förklaring med en utredning.88  

Konkurrensverket tycks således anse att det kan finnas ett beviskrav i form av stödbevis-

ning, som utredningar och dylikt. Det torde knappast räcka med anbudsgivarens ord på att en 

omständighet föreligger; därmed synes utredningar, förteckningar över lager eller personal, och 

dylikt. vara nödvändigt för att en förklaring ska kunna anses tillfredsställande. 

 

3.4.3 Ogiltiga skäl  

Anbudsgivarens möjlighet att lägga ett mycket lågt anbud kan bero på att den inte efterlever 

relevanta lagstadgade krav.89 I punkt 4 i förteckningen i LOU stadgas att en förklaring kan gälla 

om 

- anbudsgivaren iakttar de bestämmelser om arbetarskydd och arbetsförhållanden 

som gäller på den ort där kontraktet ska fullgöras. 

Samma punkt i nya LOU har, som ovan nämnts, fått ett utökat innehåll och stadgar att en för-

klaring kan gälla: 

- hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, 

social- eller arbetsrättsliga skyldigheter.90 

                                                 

85  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 72. 

86  Se a.a., s. 72. 

87  Se a.a., s. 73. 

88  Se a.a., s. 73. 

89  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.267. 

90  Se avsnitt 3.3.3. 
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Enligt Konkurrensverket är det ett problem att leverantörer bryter mot lagar och avtal, som 

antingen gäller generellt vid näringsverksamhet eller specifikt för den typ av uppdrag som upp-

handlingen avser, för att få konkurrensfördelar.91 

Andra orsaker till ett onormalt lågt anbud kan vara att anbudsgivaren har lämnat ett ore-

alistiskt lågt pris i hopp om att kunna höja det senare under avtalsperioden eller att anbudsgi-

varen har missförstått vad som ingår i kontraktet. Ett mycket lågt anbud kan även bero på att 

anbudsgivaren prissätter anbudet utifrån att den inte avser uppfylla alla avtalsvillkor.92 Anled-

ningen till att en sådan typ av taktik förekommer kan bero på att anbudsgivarna räknar med att 

den upphandlande myndigheten inte kommer att följa upp avtalet.93  

Ett mycket lågt anbud kan också bero på misstag från anbudsgivarens sida, såsom att 

anbudsgivaren har gjort en orealistisk uppskattning av vilka kostnader kontraktet kommer att 

innebära.94 Det kan också vara fråga om rent slarv eller att anbudsgivaren har missförstått för-

utsättningarna för upphandlingen.95 

I motsats till misstag och slarv kan ett onormalt lågt anbud vara resultatet av en strategisk 

prissättning, underprissättning och liknande konkurrensagressivt beteende, som att exempelvis, 

genom ett mycket lågt anbud, signalera till konkurrenterna att avstå från att lämna anbud i fram-

tiden.96  

Strategisk prissättning kan exempelvis innebära att en anbudsgivare som av erfarenhet 

vet att den upphandlande myndigheten köper fler konsulter som är advokater än biträdande 

jurister, väljer att sätta ett mycket lågt pris på biträdande jurister och ett högt pris på advokater. 

Ett sådant beteende kan aktualisera frågan om likabehandling, då en anbudsgivare som tidigare 

levererat till den upphandlande myndigheten kan förklara sitt låga anbud med sin kunskap om 

den upphandlande myndighetens köpbeteende, medan en anbudsgivare som saknar den erfa-

renheten får svårare att förklara sin prissättning.  

En annan form av strategisk prissättning är när exempelvis ett moderbolag och ett dotter-

bolag i en ramavtalsupphandling växelvis lämnar höga och låga priser, för att på så sätt hamna 

                                                 

91  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 19. 

92  Se a.a., s. 27.  

93  Se a.a., s. 28. 

94  Se Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 114. 

95  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 75. 

96  Se Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 115 f. 
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som nummer ett och nummer två i avropsordningen. Resultatet kan då bli att den anbudsgivare 

som har första platsen i avropsordningen tackar nej till att leverera de varor, eller utföra de 

tjänster där dess anbud innehåller låga priser så att den upphandlande myndigheten måste vända 

sig till nummer två, som istället har höga priser på just det som efterfrågas. Ett sådant beteende 

har prövats av HFD, som fann att de aktuella anbudsgivarna inte hade lyckats att ge en rimlig 

förklaring till sina skilda värderingar av samma kostnadsposter.97 

Beträffande underprissättning kan en marknadsdominant anbudsgivare som använder sig 

av detta göra sig skyldig till missbruk av dominerande ställning, vilket är ett tydligt exempel på 

kopplingen mellan onormalt låga anbud och konkurrensrätten.98  

 

3.4.4 Bedömningen 

Innan bedömningen av en anbudsgivares förklaring ska behandlas är det nödvändigt att dra sig 

till minnes varför en förklaring begärs från första början. Det vill säga orsaken till att ett anbud 

anses förefalla onormalt lågt. Ovan har det framkommit att begreppet onormalt lågt anbud torde 

avse ett anbud som väcker misstanke om att anbudsgivaren inte kommer kunna leverera i en-

lighet med kontraktet, på grund av det låga priset.99 Det kan således konstateras att anbudsgi-

varens förklaring ska bedömas utifrån huruvida den undanröjer en sådan misstanke. 

Det har framkommit att 12 kap. 3§ LOU och 16 kap. 7 § innehåller en förteckning över 

vad en begäran om förklaring från den upphandlande myndigheten kan gälla.100 Anbudsgiva-

rens förklaring kan således gälla någon av punkterna i förteckningen, men anbudsgivaren har 

också rätt att inkomma med andra förklaringar och den upphandlande myndigheten ska, i sin 

bedömning av om förklaringen är tillfredsställande, ta hänsyn till samtliga omständigheter som 

anbudsgivaren har lagt fram, vilket också framkommit ovan.101 

EU-domstolen har poängterat att förteckningen inte är uttömmande, men att den inte hel-

ler är rent indikativ och att den upphandlande myndigheten således inte är helt fri att själv fast-

ställa vilka omständigheter som är relevanta och ska beaktas innan ett anbud som framstår som 

                                                 

97  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 

98  För en analys av onormalt låga anbud ingivet av en marknadsdominant se Roglert, Onormalt låga anbud och 

missbruk av marknadsdominerande ställning. 

99  Se avsnitt 3.2.2. 

100  Se bl.a. avsnitt 3.3.3. 

101  Se avsnitt 3.3.3. 
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onormalt lågt förkastas.102 Ovan har det framförts att förteckningen torde kunna användas som 

en utgångspunkt för vad som kan vara relevant när en förklaring av ett anbud som förefaller 

onormalt lågt ska begäras; det följer naturligt att förteckningen även torde kunna tjäna som en 

utgångspunkt vid bedömningen av en ingiven förklaring.103 I propositionen till nya LOU anges 

att den upphandlande myndigheten, eftersom förteckningen inte är uttömmande, är fri att begära 

en förklaring på grunder som är relevanta i det enskilda fallet.104 Förteckningen torde således 

kunna användas som en utgångspunkt för vad som kan vara relevant vid en förklaring av ett 

anbud som förefaller onormalt, tillika vid bedömningen av en sådan.  

I förarbetena till nya LOU framförs emellertid att beaktandeskäl 103 i direktiv 2014/24, 

där det anges att onormalt låga anbud kan vara baserade på antaganden eller praxis som är 

tekniskt, ekonomiskt eller rättsligt osunda, antyder att en förklaring av ett anbud som förefaller 

onormalt lågt ska bedömas i förhållande till vad som kan motsvara sedvanlig affärsmässighet i 

det ekonomiska livet.105 

HFD har uttalat att bestämmelserna om onormalt låga anbud avser förebygga att upphand-

lande myndigheter ingår kontrakt när det finns en inte obetydlig risk för att leverantören inte kom-

mer att utföra arbetet, eller delar av det, i enlighet med kontraktet.106 Förmodligen får vad som ska 

anses vara en tillfredsställande förklaring, i varje enskilt fall, bedömas med hänsyn till om förkla-

ringen lyckas utesluta, eller i vart fall klart minska, misstanken om att en sådan risk föreligger. 

 

3.4.5 Sammanfattning 

Det tredje steget i det kontradiktoriska förfarandet är att den upphandlande myndigheten ska 

bedöma anbudsgivarens förklaring av anbudet. Enligt LOU och nya LOU ska den upphand-

lande myndigheten bedöma om förklaringen är tillfredsställande. Vad som är tillfredsställande 

har emellertid inte definierats; beviskravet är således oklart.  

Det kan finnas flera orsaker till att ett anbud förefaller vara onormalt lågt. Orsaker som 

beror på att anbudsgivaren har en konkurrensmässig fördel tyder på att det inte föreligger någon 

                                                 

102  Se dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 30. 

103  Se avsnitt 3.3.3. 

104  Se prop. 2015/16:195, s. 964. 

105  Se SOU 2014:51, s. 303. 

106  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 
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risk för brister i fullgörandet och att anbudet därmed inte är onormalt lågt. Även andra affärs-

mässiga skäl, såsom att anbudsgivaren avser att gå med liten, eller ingen, vinst i syfte att ta sig 

in på en ny marknad, kan vara godtagbara. Konkurrensverket har framfört att olika former av 

bevisning bör krävas av anbudsgivaren, som stöd för förklaringarna.  

Ogiltiga skäl till att anbudet förefaller onormalt lågt kan bland annat vara att anbudsgiva-

ren inte efterföljer lagstadgade krav, att anbudsgivaren har lämnat ett lågt pris i hopp om att 

kunna höja det under avtalstiden eller att anbudsgivaren har slarvat, missförstått eller gjort en 

felaktig uppskattning av kostnaderna. Det kan också bero på strategisk prissättning eller miss-

bruk av marknadsdominerande ställning. HFD har fastställt att det inte är tillåtet för två anbuds-

givare att samarbeta och växelvis erbjuda låga respektive höga priser, så att en anbudsgivare 

sedan kan välja att anta de uppdrag där den erbjudit höga priser och ”skicka vidare” de uppdrag 

där den erbjudit låga priser till den anbudsgivaren som istället har höga priser på motsvarande 

tjänst.  

Bedömningen av en ingiven förklaring ska göras i förhållande till orsaken till att anbudet 

ifrågasattes. Den upphandlande myndigheten ska ta hänsyn till samtliga omständigheter som 

anbudsgivaren har lagt fram. Förteckningen över vad en begäran om förklaring kan gälla är, 

enligt EU-domstolen, inte rent indikativ, vilket torde innebära att den kan användas som en 

utgångspunkt för vad som är relevanta omständigheter,  

En möjlig tolkning av beviskravet är att förklaringen ska utesluta, eller i vart fall minska, 

den misstanke om att anbudsgivaren, till följd av det låga priset, inte skulle kunna fullgöra 

kontraktet enligt dess villkor, som var anledningen till att anbudet ursprungligen ifrågasattes. 

 

 

3.5 Steg fyra: förkasta eller inte 

3.5.1 Inledning 

I det kontradiktoriska förfarandets fjärde, och sista, steg ska den upphandlande myndigheten 

besluta om ett anbud ska förkastas eller inte. Ovan har det klargjorts att ett anbud endast kan 

förkastas på den grunden att det är onormalt lågt. När den upphandlande myndigheten har be-

dömt anbudsgivarens förklaring som tillfredsställande kan således anbudet inte förkastas.  

Beslutar den upphandlande myndigheten att ett anbud ska förkastas måste anbudsgivaren, 

enligt 12 kap. 3 § tredje stycket LOU, ges tillfälle att yttra sig över den upphandlande myndig-

hetens bedömning av förklaringarna och skälen för beslutet att förkasta anbudet, innan anbudet 
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får förkastas. Kravet är en tolkning av artikel 55.2 direktiv 2004/18, som stadgar att den upp-

handlande myndigheten ska granska de ingivna förklaringarna i samråd med anbudsgivaren.107 

Artikel 69 direktiv 2014/24 och nya LOU innehåller emellertid inte något sådant krav. Det kan 

tillägas att HFD har ansett det vara tillräckligt att anbudsgivaren ges möjlighet att argumentera 

för sin sak i ett överprövningsförfarande.108 

Nya LOU stadgar att den upphandlande myndigheten ska förkasta anbud som är onormalt 

låga, vilket således ändrar möjligheten att förkasta onormalt låga anbud till en skyldighet. Nedan 

ska först de fakultativa bestämmelserna i LOU samt direktiv 2004/18 och direktiv 2014/24 be-

röras, därefter ska den obligatoriska bestämmelsen i nya LOU behandlas. 

 

3.5.2 Fakultativa bestämmelser 

I 12 kap. 3§ § LOU föreskrivs att en upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den 

finner att priset är onormalt lågt. Ordalydelsen i LOU framhåller tydligare att ett förkastande är 

frivilligt än den svenska språkversionen av artikel 55 direktiv 2004/18. I artikel 55 stadgas 

nämligen att om det för ett visst kontrakt finns anbud som förefaller vara onormalt låga ska den 

upphandlande myndigheten, innan anbuden förkastas, skriftligen begära sådana förtydliganden 

om anbudens innehåll som den anser sig behöva. En sådan formulering öppnar upp för tolk-

ningen att onormalt låga anbud ska förkastas. Den svenska språkversionen skiljer sig emellertid 

från exempelvis den danska, engelska, franska och italienska, som alla har ordalydelsen innan 

anbuden kan förkastas och således tydligare pekar på att det inte är obligatoriskt att förkasta 

onormalt låga anbud. 

Artikel 69 direktiv 2014/24 innehåller inget förtydligande om huruvida den upphandlande 

myndigheten är skyldig att förkasta onormalt låga anbud.109 Som nämnts ovan stadgas att den 

upphandlande myndigheten ska begära en förklaring om ett anbud förefaller onormalt lågt, där-

emot föreskrivs endast att den upphandlande myndigheten får förkasta ett onormalt lågt anbud 

när de ingivna bevisen inte på ett tillfredsställande sätt förklarar de låga priser eller kostnader 

som föreslagits. Unionslagstiftaren har således valt att införa ett krav på att anbud som förefaller 

                                                 

107  Se prop. 2006/07:128, s. 409. 

108  Se HFD 2016 ref. 3, I och II, (I). 

109  Bristen av förtydligande har kritiserats, se bl.a. Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 

7.267. 
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onormalt låga ska undersökas, men tycks även fortsättningsvis överlämna till medlemsstaterna 

att själva bestämma över om onormalt låga anbud får eller ska förkastas.110  

En faktor som talar för att unionslagstiftaren inte avsett att det ska föreligga ett krav på 

att förkasta onormalt låga anbud är att artikel 69.3 andra stycket explicit kräver att den upp-

handlande myndigheten förkastar anbud i vissa särskilda fall, som regleras i artikel 18.2, vilket 

leder till tolkningen att ett förkastande i övriga fall är frivilligt. Enligt artikel 18.2 ska medlems-

staterna vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att tillämpliga miljö-, social- och arbetsrätts-

liga bestämmelser efterföljs. När orsaken till att anbudet är onormalt lågt beror på att anbuds-

givaren, eller anbudsgivarens underleverantörer, inte följer tillämpliga miljö-, social- och ar-

betsrättsliga bestämmelser är den upphandlande myndigheten således skyldig att förkasta an-

budet.111 Det framgår även av beaktandeskäl 103 att lagstiftaren ansett att det bör vara obliga-

toriskt att förkasta onormalt låga anbud vid sådana fall. Givetvis krävs att det kontradiktoriska 

förfarandet tillämpas först. Av beaktandeskäl 103 framgår också att unionslagstiftaren menat 

att den upphandlande myndigheten bör ha rätt att förkasta ett anbud, om anbudsgivaren inte 

kan ge en tillfredsställande förklaring. Den språkliga skillnaden i beaktandeskäl 103 talar för 

ett medvetet ställningstagande för att direktivet inte ska kräva att onormalt låga anbud måste 

förkastas. 

Trots att artikel 69 direktiv 2014/24 inte föreskriver att samtliga onormalt låga anbud ska 

förkastas, går det att diskutera om inte en skyldighet att undersöka anbud som förefaller onor-

malt låga rimligen också innebär en skyldighet att förkasta sådana anbud, om anbudsgivaren 

inte lyckats komma med en tillfredsställande förklaring till varför anbudet är så lågt. Utan en 

sådan koherens kan nämligen undersökningskravet förefalla något poänglöst.112  

Ett annat skäl som talar för att den upphandlande myndigheten skulle vara skyldig att 

förkasta ett onormalt lågt anbud är principen om likabehandling.113 Skulle den upphandlande 

myndigheten ha möjlighet att anta ett anbud som fastställts som onormalt lågt öppnar det upp 

för en valfrihet som kan resultera i diskriminering av anbudsgivare.114  

                                                 

110  Jfr. Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

285. 

111  Beträffande ansvaret för underleverantörer se artikel 69.2 e direktiv 2014/24. 

112  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.255. 

113  Angående principen om likabehandling, se avsnitt 2.2. 

114  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

278. 
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3.5.3 Obligatorisk bestämmelse 

Enligt 16 kap. 7 § nya LOU ska en upphandlande myndighet förkasta en leverantörs anbud om 

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

förklara det låga priset. I förarbetena konstateras att den fakultativa möjligheten att underlåta 

att förkasta ett anbud som fastställts vara onormalt lågt finns kvar i direktiv 2014/24.115 Försla-

get att det ska bli obligatoriskt att förkasta onormalt låga anbud går således utöver vad som 

uttryckligen stadgas i direktivet.116 Ett av skälen anförs vara att kravet i artikel 69.3 andra 

stycket, på att onormalt låga anbud ska förkastas i vissa särskilda fall, även generellt innebär en 

mer restriktiv syn på möjligheten att godta onormalt låga anbud.117 Vidare framförs att ett anbud 

som kan konstateras vara onormalt lågt, enligt det allmänna språkbruket, inte samtidigt kan 

motsvara allmänt vedertagna affärsmässiga hänsyn.118 Ett sådant resonemang kan ifrågasättas 

genom att föreställa sig en situation där ett onormalt lågt anbud är av sådan art att det kompen-

serar för eventuella risker som det innebär för den upphandlande myndigheten. Det torde då 

inte vara kommersiellt försvarbart för den upphandlande myndigheten att förkasta anbudet. Re-

sonemanget bygger dock på att orsaken till det låga anbudet inte får bero på att anbudsgivaren 

bryter mot relevant lagstiftning.119 Det kan i det här fallet även vara på sin plats att påminna om 

att grundregeln är att den upphandlande myndigheten ska anta det anbud som har lägst pris eller 

är ekonomiskt fördelaktigt. 

Beslutet att det ska vara obligatoriskt att förkasta onormalt låga anbud tycks även grunda 

sig i omsorgsprincipen och rätten till god förvaltning. Det har dels framförts att den upphand-

lande myndigheten har en skyldighet att se till att upphandlingen är effektiv och dels att om ett 

lågt anbud inger farhågor om brister i fullgörandet, beträffande exempelvis leveranssäkerhet, 

                                                 

115  Se SOU 2014:51, s. 302. 

116  Sverige skulle i så fall följa en pågående strömning inom EU, mot en mer restriktiv syn på antagandet av 

onormalt låg anbud. Vissa stater har redan infört en regel om obligatoriskt förkastande av onormalt låga an-

bud och bland de stater som inte har det finns det en tydlig trend att onormalt låga anbud förkastas. Se 

Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 286. 

117  Se prop. 2015/16:195, s. 732 och SOU 2014:51, s. 303. 

118  Se prop. 2015/16:195, s. 732. 

119  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

278. 
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kan det, på grund av det allmänna kravet att en upphandlande myndighet ska iaktta skälig om-

sorg vid förberedandet av en upphandling, i praktiken inte finnas något utrymme att godta ett 

sådant anbud.120 

Rätten till god förvaltning ingår i EU:s rättighetsstadga, artikel 41. Den övergripande 

principen om god förvaltning kan sägas vara en slags programförklaring för hur en god förvalt-

ningsmyndighet ska uppföra sig vid handläggning av ärenden.121 Hur principen om god förvalt-

ning framkommer i rättighetsstadgan är å andra sidan enbart en av flera möjliga tolkningar av 

principens innebörd; den kan exempelvis också användas som en regel om utredningsskyldighet 

och då kallas den ofta omsorgsprincipen.122  

Det framstår således som att det i förarbetena till nya LOU har ansetts att det faller under 

principen om god förvaltning och omsorgsprincipen att den upphandlande myndigheten inte 

kan godta anbud som innebär risker som i slutändan kan drabba enskilda. 

Ordalydelsen i propositionen skiljer sig, beträffande det aktuella området, från SOU:n på 

ett sätt som skulle kunna tolkas som att en distinktion velat göras. I SOU 2014:51 framförs att 

det kan finnas litet utrymme att godta ett anbud som i och för sig kan förklaras men fortfarande 

inger farhågor om brister i fullgörandet, beträffande exempelvis leveranssäkerhet.123 I propo-

sitionen används ett lågt anbud istället för ett anbud som i och för sig kan förklaras, vilket torde 

vara en mer korrekt formulering, eftersom en skyldighet att förkasta ett anbud som i och för sig 

kan förklaras riskerar att strida mot direktivet. Antingen kan ett anbud förklaras och då ska det 

inte anses som onormalt lågt, och kan inte heller förkastas på den grunden, eller så kan ett anbud 

inte förklaras. Det framgår i avsnittet om bedömningen att den upphandlande myndigheten ska 

bedöma om anbudsgivarens förklaring är tillfredsställande eller inte, någon mellanväg finns 

inte.124 Formuleringen i propositionen får därmed tolkas som att principen om god förvaltning 

och omsorgsprincipen stöder en reglering som kräver att onormalt låga anbud förkastas. 

 

                                                 

120  Se prop. 2015/16:195, s. 732. 

121  Se Reichel, EU:s påverkan på medlemsstaternas förvaltningsprocess, s. 758. 

122  Se a.a., s. 758. 

123  Se SOU 2014:51, s. 303. 

124  Se kap. 3.4. 
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3.5.4 Sammanfattning 

I det fjärde och sista steget i det kontradiktoriska förfarandet ska den upphandlande myndig-

heten besluta om anbudet ska förkastas eller inte. I de fall anbudsgivaren har lyckats inkomma 

med en tillfredsställande förklaring får anbudet inte förkastas, men i de fall där förklaringen 

inte har varit tillräckligt tillfredsställande har den upphandlande myndigheten hittills, enligt 

LOU, kunnat välja om anbudet ska godtas eller förkastas.  

I direktiv 2014/24 stadgar inte någon uttrycklig skyldighet att förkasta onormalt låga an-

bud, införandet av en skyldighet att begära en förklaring av anbud som förefaller onormalt låga 

väcker emellertid frågan om det inte förefaller något poänglöst att inte också göra förkastandet 

obligatoriskt. Utifrån likabehandlingsprincipen och ett logiskt perspektiv går det att argumen-

tera för att en skyldighet att förkasta onormalt låga anbud föreligger, trots att det inte uttryckli-

gen stadgas i direktivet. Bland annat beaktandeskäl 103 talar emellertid emot att det var unions-

lagstiftarens avsikt.  

I Sverige behöver detta emellertid inte bli en central fråga eftersom nya LOU går utöver 

vad som stadgas i direktivet och innehåller en obligatorisk bestämmelse om att alla onormalt 

låga anbud ska förkastas. Beslutet att göra bestämmelsen obligatorisk tycks bland annat grunda 

sig i att ett onormalt lågt anbud inte motsvarar vedertagna marknadsmässiga hänsyn och att det 

ligger i linje med principen om god förvaltning och omsorgsprincipen att den upphandlande 

myndigheten inte ska kunna anta ett anbud som innebär en risk för brister i fullgörandet, vilket 

i förlängningen kan drabba enskilda. 

 

 

3.6 Summering av kapitlet 

Regleringen av onormalt låga anbud präglas av det kontradiktoriska förfarandet, vilket är obli-

gatoriskt. Förfarandet består av fyra steg: för det första ankommer det på den upphandlande 

myndigheten att identifiera ett anbud som förefaller onormalt lågt, för det andra ska den upp-

handlande myndigheten begära in en förklaring till det låga anbudet från anbudsgivaren, för det 

tredje ska den upphandlande myndigheten bedöma om förklaringen är tillräckligt tillfredsstäl-

lande och för det fjärde ska den upphandlande myndigheten fatta beslut om att godta eller för-

kasta anbudet. 

Det finns inte någon definition av begreppet onormalt lågt anbud. Anbudet ska bedömas 

i förhållande till kontraktsföremålet, i varje enskilt fall. Ett anbud kan förefalla onormalt lågt 
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om det är lägre än den upphandlande myndigheten hade förväntat sig, eller om det väcker miss-

tanke om att anbudsgivaren, på grund av det låga anbudet, inte kommer att kunna fullgöra av-

talet i enlighet med dess villkor. En sådan uppfattning kan bygga på en vid tolkning av inne-

börden av brister i fullgörandet av kontraktet och således hänföra sig till mer än att anbudsgi-

varen inte kan hålla de priser som angivits. Brister i fullgörandet torde kunna omfatta samtliga 

villkor i kontraktet. 

Liksom att det saknas en definition av begreppet onormalt lågt anbud saknas det också en 

metod för att identifiera sådana anbud. I praxis har det bedömts som tillåtet att identifiera anbud 

som förefaller onormalt låga genom ett matematiskt kriterium, så länge det kontradiktoriska 

förfarandet följs. Konkurrensverket har presenterat andra metoder, såsom att göra jämförelser 

med vad som är brukligt på den berörda marknaden, att jämföra med priser i andra liknande 

upphandlingar och att jämföra med tidigare erfarenheter. Försiktighet bör dock iakttas, eftersom 

det finns en risk att den faktor som anbudet jämförs med inte är representativ. 

Enligt nya LOU är den upphandlande myndigheten skyldig att begära en förklaring om 

ett anbud förefaller onormalt lågt. Den upphandlande myndighetens begäran ska vara så tydlig 

som möjligt beträffande vilka uppgifter i anbudet som behöver förklaras. Enligt praxis från EU-

domstolen ska anbudsgivaren ges en rimlig tidsfrist för att inkomma med sin förklaring och 

enligt förarbetena till nya LOU är det upp till den upphandlande myndigheten att avgöra när 

den finner att utredningen är tillräckligt. Det torde krävas att tidsfristen ska vara proportionerlig 

i förhållande till upphandlingsföremålet och övriga omständigheter.  

Nya LOU stadgar att den upphandlande myndighetens begäran om förklaring ska vara 

skriftlig, mycket talar emellertid för att även anbudsgivarens förklaring ska vara skriftlig. Praxis 

från EU-domstolen och HFD, samt förarbetsuttalanden talar för att hela undersökningsförfa-

randet ska ske skriftligen. En sådan tolkning stöds även av likabehandlingsprincipen och trans-

parensprincipen. 

Den upphandlande myndigheten får begära förklaring beträffande de omständigheter som 

är relevanta i det enskilda fallet. Förteckningen över vad en begäran kan gälla kan utgöra en 

utgångspunkt för vad som kan vara relevant vid en begäran av förklaring och även vid bedöm-

ningen av en förklaring som lämnats in. Samtliga omständigheter som åberopas av anbudsgi-

varen ska emellertid bedömas av den upphandlande myndigheten. 

Den upphandlande myndigheten ska bedöma om anbudsgivarens förklaring är tillfreds-

ställande. Det finns inte någon definition av vad som anses med att en förklaring är tillfreds-
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ställande och därmed saknas det ett tydligt beviskrav. En möjlighet är att förklaringen ska ute-

sluta, eller i vart fall minska, misstanken om att anbudsgivaren, till följd av det låga priset, inte 

skulle kunna fullgöra kontraktet i enlighet med avtalsvillkoren.  

Ett lågt anbud kan förklaras av konkurrensmässiga fördelar eller affärsmässiga skäl. Kon-

kurrensverket har framfört att olika former av bevisning bör krävas av anbudsgivaren, som stöd 

för förklaringarna. Lyckas anbudsgivaren ge en tillfredsställande förklaring för det låga anbudet 

får det inte förkastas. 

Ogiltiga skäl till ett lågt anbud kan vara slarv och missförstånd, men även en avsikt att 

inte följa angivna priser och villkor, underlåtelse att följa lagar och regler, samt viss typ av 

strategisk prissättning. Nya LOU går utöver direktivet och stadgar att anbudet ska förkastas om 

anbudsgivaren inte kan lämna in en tillfredsställande förklaring. Beslutet tycks bland annat 

grunda sig i att ett onormalt lågt anbud inte motsvarar vedertagna marknadsmässiga hänsyn 

samt att det ligger i linje med principen om god förvaltning och omsorgsprincipen att den upp-

handlande myndigheten inte ska kunna anta ett anbud som innebär en risk för brister i fullgö-

randet, vilket i förlängningen kan drabba enskilda. 
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4 Onormalt låga anbud på grund av statligt stöd 

4.1 Inledning 

I 12 kap. 4 § LOU, artikel 55.3, direktiv 2004/18 och artikel 69.4, direktiv 2014/24 stadgas att 

en upphandlande myndighet som fastställer att ett anbud är onormalt lågt på grund av att an-

budsgivaren har fått statligt stöd, får förkasta anbudet enbart av denna anledning, om inte an-

budsgivaren kan bevisa att stödet har beviljats på lagliga grunder. I 16 kap. 8 § nya LOU har 

denna fakultativa bestämmelse blivit obligatorisk; det stadgas således att sådana anbud ska för-

kastas. Syftet med regeln är att den upphandlande myndigheten inte ska behöva acceptera ett 

fördelaktigt anbud som i själva verket är olagligt.125  

Bestämmelsen om onormalt låga anbud som påverkats av olagligt statsstöd har också ut-

formats med ett krav på att kommissionen ska informeras när en upphandlande myndighet för-

kastar ett anbud på den här grunden; syftet är att stödja kommissionen i uppgiften att kontrollera 

olovliga statsstöd.126  

När ett anbud förefaller onormalt lågt på grund av att det är påverkat av statligt stöd går 

det att ställa upp tre scenarion: för det första kan stödet vara förenligt med EU-rätten, för det 

andra kan stödet strida mot EU-rätten och för det tredje kan stödet vara förenligt med EU-rätten 

men användas på ett sätt som gör att det statliga stödet missbrukas.127  

Nedan följer inledningsvis en översiktlig genomgång av regleringen av statligt stöd, där-

efter behandlas vart och ett av ovanstående tre scenarion.  

 

4.2 Allmänt om statligt stöd 

Statligt stöd regleras i artikel 107-109 EUF-fördraget. Artikel 107.1 innehåller ett generellt för-

bud mot statligt stöd. Det stadgas att statligt stöd, som snedvrider eller hotar att snedvrida kon-

kurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, är oförenlig med den inre mark-

naden i den utsträckning stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Det är således verk-

ningarna av ett statligt stöd som avgör om det är otillåtet enligt artikel 107.1 och inte orsaken 

till eller syftet med stödet.128 I artikel 107.1 föreskrivs uttryckligen att bestämmelsen omfattar 

                                                 

125  Se prop. 2006/07:128, s. 408. Se även Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.260. 

126  Jfr. Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.260. 

127  Se Skovgaard Ølykke, Abnormally Low Tenders, s. 173. 

128  Se dom av den 2 juli 1974, Italien/kommissionen, C-173/73, EU:C:1974:71, punkt 26-27. 
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statligt stöd av vilket slag det än är. Nedan följer en genomgång av förutsättningarna för att det 

ska vara fråga om otillåtet statligt stöd enligt artikel 107.1, vilka har fastställts genom EU-

domstolens rättspraxis.129 

För det första ska stödet ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. Som 

medlemsstat räknas även regionala och lokala offentliga organ, såsom landsting och kommuner, 

stödet kan även lämnas genom privata eller offentliga organ som utsetts av staten.130 Även me-

del från exempelvis offentligt ägda banker, stiftelser och bolag, kan vara statliga medel och 

utgöra statligt stöd.131 Stödet ska innebära en direkt eller indirekt överföring av statliga medel 

till mottagaren.132 Med överföring avses inte enbart direkta överföringar av offentliga medel, 

såsom bidrag, utan exempelvis räntesubventioner, subventionerade lån, skattelättnader, upplå-

tande av mark eller byggnader utan ekonomisk ersättning eller till pris som understiger mark-

nadspris, avstående från fordringar, garantier, etcetera.133 

För det andra ska stödet direkt eller indirekt gynna vissa företag eller viss produktion, 

eller kunna anses ge vissa företag ekonomiska fördelar som de inte skulle ha erhållit enligt 

normala marknadsmässiga villkor.134 Det ska således vara selektivt och innebära en ekonomisk 

fördel för mottagaren.  

För det tredje ska stödet snedvrida, eller hota att snedvrida, konkurrensen samt påverka 

handeln mellan medlemsstaterna. EU-domstolen har uttalat att om ett statligt finansiellt stöd 

förstärker ett företags ställning i förhållande till andra konkurrerande företag i handeln inom 

gemenskapen, ska handeln mellan medlemsstaterna anses påverkas av detta stöd.135 

Av artikel 107.2 och 107.3 framgår vissa undantag då statligt stöd är, respektive kan vara, 

förenligt med den inre marknaden. Några sådana exempel är stöd av social karaktär, som ges 

till enskilda konsumenter, stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer, stöd för 

att underlätta utvecklingen av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner och stöd för att 

främja kultur. Artikel 108.3 innehåller ett genomförandeförbud, som innebär att en medlemsstat 

                                                 

129  Angående förutsättningarna i följande genomgång se dom av den 2 september 2010, kommissionen/Deutsche 

Post, C-399/08, EU:C:2010:481, punkt 39 och där angiven praxis. 

130  Se dom av den 30 november 1993, Petra Kirsammer-Hack, C-189/91, EU:C:1993:907, punkt 16. 

131  Se dom av den 16 maj 2002, Frankrike/kommissionen, C-482/99, EU:C:2002:294, punkt 37. 

132  Se dom av den 30 november 1993, Petra Kirsammer-Hack, C-189/91, EU:C:1993:907, punkt 17. 

133  Se prop. 2006/07:128, s. 408 och prop. 2012/13:84, s. 11. 

134  Se dom av den 2 september 2010, kommissionen/Deutsche Post, C-399/08, EU:C:2010:481, punkt 40. 

135  Se dom av den 17 september 1980, Philip Morris Holland/kommissionen, 730/79, EU:C:1980:209, punkt 11. 
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inte får vidta eller ändra några stödåtgärder utan att kommissionen först har underrättats och 

genomfört föreskrivet granskningsförfarande. Regleringen bygger således på att allt statligt stöd 

ska förhandsgranskas av kommissionen. Kommissionen har emellertid, genom den allmänna 

gruppundantagsförordningen, undantagit vissa kategorier av statligt stöd från kravet på för-

handsgranskning.136 Det finns också en möjlighet att ge mindre ekonomiska stöd utan att dessa 

behöver granskas av kommissionen, enligt förordningen för stöd av mindre betydelse.137 Alla 

stöd som inte godkänns av kommissionen måste således ha stöd i ett undantag för att vara till-

låtna.138 

 

4.3 Förenligt med EU-rätten 

I regleringen av onormalt låga anbud stadgas ingenting om vad som gäller när en anbudsgivare 

har fått statligt stöd lagligen, det vill säga i enlighet med EU-rätten.  

I domen ARGE var en av frågorna om det är förenligt med principen om likabehandling 

att ett organ som, lagligen, emottagit statligt stöd lämnar anbud i en offentlig upphandling. EU-

domstolen kom fram till att principen om likabehandling inte kan anses åsidosatt enbart av att 

den upphandlande myndigheten tillåter anbudsgivare som erhåller statligt stöd att delta i upp-

handlingsförfarandet, även om stödet gör det möjligt för mottagaren att lämna in betydligt lägre 

anbud än andra anbudsgivare.139  

Generaladvokat Léger uttalade i sitt förslag till avgörande att det inte skulle vara förenligt 

med själva syftet med statligt stöd om mottagaren därefter, på grund av stödet, förhindrades att 

fullständigt delta på marknaden; de påtvingade inskränkningarna i verksamheten skulle då re-

sultera i att stödet förlorade allt värde.140 

EU-domstolen uttalade även att om gemenskapslagstiftaren hade velat att anbudsgivare 

som emottagit statligt stöd ska uteslutas skulle det uttryckligen ha angetts.141 Det går därmed 

                                                 

136  Se kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd 

förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget. 

137  Se Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 

107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. 

138  Se Konkurrensverkets rapport, Osund konkurrens i offentlig upphandling, 2013:6, s. 80. 

139  Se dom av den 7 december 2000, ARGE, C-94/99, EU:C:2000:677, punkt 25. 

140  Se Generaladvokat Légers förslag till avgörande i dom ARGE, C-94/99, EU:C:2000:677, EU:C:2000:330, 

punkt 103-104. 

141  Se dom av den 7 december 2000, ARGE, C-94/99, EU:C:2000:677, punkt 26. 
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att dra slutsatsen att det inte finns någon generell konkurrensrättslig princip inom EU-rätten 

som innebär ett förbud för mottagare av statligt stöd att delta i offentliga upphandlingar.142  

I beaktandeskäl 4 i direktiv 2004/18 stadgas att medlemsstaterna bör se till att konkurren-

sen inte snedvrids gentemot privata anbudsgivare om ett offentligrättsligt organ lämnar in ett 

anbud, vilket talar för att offentliga organ har rätt att lämna in anbud, och i beaktandeskäl 14 i 

direktiv 2014/24 framhålls att begreppet ekonomisk aktör omfattar alla former av enheter, oav-

sett om de är offentliga eller privata. Även myndigheter, offentliga bolag och andra offentliga 

organ får således lämna anbud i offentliga upphandlingar.143  

I domen ARGE prövades endast huruvida det stred mot principen om likabehandling att 

tillåta mottagare av statligt stöd att delta i offentlig upphandling. Domstolen prövade inte under 

vilka förhållanden den upphandlande myndigheten skulle vara skyldig eller skulle ha rätt att 

utesluta en anbudsgivare som erhåller stöd. 

I förteckningen över vad en förklaring av ett anbud som förefaller onormalt lågt kan gälla, 

stadgas att en förklaring kan gälla om anbudsgivaren fått möjlighet att erhålla statligt stöd. Till-

sammans med EU-domstolens uttalanden i domen ARGE kan det konstateras att en anbudsgi-

vare som, lagligen, fått statligt stöd kan använda detta till att lämna ett lågt anbud och därmed 

få konkurrensfördelar.  

 

4.4 I strid mot EU-rätten 

Ovan har konstaterats att det inte uttryckligen anges i upphandlingsdirektiven att mottagare av 

statligt stöd inte får delta i offentliga upphandlingar, samt att det inte heller finns någon EU-

rättslig princip som förbjuder detta. För att ett anbud ska kunna förkastas på grund av statligt 

stöd krävs för det första att anbudet är onormalt lågt, för det andra att orsaken till att anbudet 

är onormalt lågt beror på att anbudsgivaren fått statligt stöd och för det tredje att anbudsgivaren 

inte kan visa att det statliga stödet är förenligt med EU:s regler.144  

Ett statligt stöd som omfattas av definitionen i artikel 107.1 är olagligt om åtgärden vid-

tagits utan föregående anmälan till kommissionen, eller om medlemsstaten verkställt åtgärden 

                                                 

142  Se Bartosch, Public Procurement and State Aid, s. 551. 

143  Se dom av den 7 december 2000, ARGE, C-94/99, EU:C:2000:677, punkt 29, dom av den 23 december 

2009, CoNISMa, C-305/08, EU:C:2009:807, punkt 32 och dom av den 18 december 2014, Data Medical Ser-

vice, C-568/13, EU:C:2014:2466, punkt 43. 

144  Se 12 kap. 4 § LOU, artikel 55.3, direktiv 2004/18 och artikel 69.4, direktiv 2014/24,  
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innan den godkänts av kommissionen.145 Även ett godkänt statligt stöd kan emellertid bryta 

mot EU:s statsstödsregler, om det brukas på ett sådant sätt som inte överensstämmer med kom-

missionens godkännande.146  

Kommissionen är, med förbehåll för domstolens prövningsrätt, ensam behörig att avgöra 

om ett statligt stöd är förenligt med den inre marknaden.147 Nationella domstolar får däremot 

pröva om undantag från det generella förbudet i artikel 107.1 kan medges i enlighet med någon 

av undantagsförordningarna.148 Kommissionens exklusiva kompetens talar för att kontrolle-

ringen av anbud som påverkats av statligt stöd enbart ska gälla om anbudsgivaren fått stödet 

lagligen och inte hur anbudsgivaren använder sig av stödet, det vill säga om det låga anbudet 

kan bero på missbruk av statligt stöd.149 Det faktum att medlemsstaterna inte har någon kom-

petens på området innebär nämligen att den upphandlande myndigheten eller de nationella dom-

stolarna inte kan pröva frågan om ett stöd missbrukas. 

Vidare fokuserar ordalydelsen i LOU och direktiven enbart på legaliteten av beviljandet 

av det statliga stödet och därmed omfattas inte missbruk.150 Missbruk av statligt stöd förutsätter 

nämligen att stödet har beviljats av kommissionen eller omfattas av någon av undantagsförord-

ningarna, det vill säga att det har beviljats lagligen, och att stödet därefter används i strid med 

dess förutsättningar.151 Således räcker det med att anbudsgivaren visar att stödet har beviljats 

lagligen, för att anbudet inte ska kunna förkastas enbart av anledningen att det är lågt på grund 

av ett statligt stöd.152 

                                                 

145  Se artikel 1 f Rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för arti-

kel 93 i EG-fördraget (procedurförordningen). Se även Indén, EU:s statsstödsrätt, s. 215. 

146  Se artikel 1 g procedurförordningen. 

147  Se bl.a. dom av den 21 november 1991, FNCEPA, C-354/90, EU:C:1991:440, punkt 14, dom av den 11 juli 

1996, La Poste, C-39/94, EU:C:1996:285, punkt 42, dom av den 8 november 2001, Adria-Wien Pipeline, C-

143/99, EU:C:2001:598, punkt 29. 

148  Se Indén, EU:s statsstödsrätt, s. 212 f. 

149  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

279. 

150  Se Skovgaard Ølykke, The Legal Basis Which will (Probably) Never Be Used. 

151  Se Sánchez Graells, Rejection of abnormally low and non-compliant tenders in EU public procurement, s. 

281. 

152  Skovgaard Ølykke menar att missbruk av statligt stöd uttryckligen borde omfattas av reglerna om onormalt 

låga anbud, på samma sätt som beviljandet av statligt stöd, för att på ett bättre sätt skydda marknaden från 
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När det har konstaterats att ett anbud är onormalt lågt till följd av ett otillåtet statligt stöd 

kan den upphandlande myndigheten, enligt artikel 55.3 direktiv 2004/18 och artikel 69.4 direk-

tiv 2014/24, förkasta anbudet enbart av denna anledning. Anbudsgivaren behöver inte heller 

ha fått del av det statliga stödet, det räcker med att det finns ett beslut om att stöd ska utgå.153 

Ordalydelsen enbart av denna anledning innebär att det inte krävs att det finns någon risk för 

brister i fullgörandet, det är tillräckligt att stödet inte är förenligt med EU-rätten och att det haft 

en påverkan på det givna anbudet.154 Varken 12 kap 4 § LOU eller 16 kap. 8 § nya LOU inne-

håller ordalydelsen enbart av denna anledning, det torde emellertid inte varit lagstiftarens av-

sikt att utforma den svenska lagtexten på ett sådant sätt att den skulle skilja sig från direktiven 

annat än genom redaktionella ändringar.155 

Även om regleringen tillåter att ett anbud som har påverkats av olagligt statligt stöd för-

kastas utan att det finns någon risk för brister i fullgörandet innebär det inte att en sådan risk 

inte de facto föreligger. Statligt stöd som är olagligt eller som missbrukas kan nämligen resul-

tera i att mottagaren blir återbetalningsskyldig.156 I domen ARGE uttalade EU-domstolen att en 

anbudsgivare kan uteslutas under urvalsförfarandet, när den upphandlande myndigheten anser 

att anbudsgivaren har erhållit ett stöd som strider mot fördraget och att skyldigheten att åter-

lämna stödet skulle äventyra dess ekonomiska situation, så att anbudsgivaren inte kan anses 

uppfylla de ekonomiska garantier som krävs.157 Det ska emellertid poängteras att ett uteslutande 

under urvalsförfarandet inte är samma sak som att förkasta ett onormalt lågt anbud. 

Enligt Sánchez Graells är det riskerna, som anges i domen ARGE, som utgör logiken till 

att ett anbud kan förkastas enbart på den grunden att det har påverkats av olagligt statligt stöd.158 

Sánchez Graells anser att det därmed följer att ett anbud som påverkats av olagligt statsstöd ska 

antas innebära en sådan risk som rättfärdigar ett förkastande.159 Arrowsmith uppmärksammar å 

                                                 

snedvridning på grund av statligt stöd. Se Skovgaard Ølykke, The Legal Basis Which will (Probably) Never 

Be Used, s. 137.  

153  Se prop. 2006/07:128, s. 408. 

154  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.260. 

155  Se prop. 2006/07:128, s. 410. 

156  Återbetalning kan antingen krävas av kommissionen (se artikel 11.2 och 14.1 Rådets förordning (EG) nr 

659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget eller av nationella 

domstolar och myndigheter (se dom av den 11 juli 1996, La Poste, C-39/94, EU:C:1996:285, punkt 71). 

157 Se dom av den 7 december 2000, ARGE, C-94/99, EU:C:2000:677, punkt 30. 

158 Se Sánchez Graells, Public Procurement and the EU Competition Rules, s. 407. 

159  Se a.a., s. 407. 
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andra sidan att sådana risker kan föreligga, men framhåller att regleringen inte kräver att det 

ska finnas någon risk för brister i fullgörandet.160  

Kravet på att anbudet ska vara onormalt lågt till följd av det statliga stödet har fastställts 

i svensk praxis av Kammarrätten i Göteborg. Domstolen konstaterade bland annat att det i målet 

inte var visat att anbudet varit onormalt lågt till följd av att anbudsgivaren fått statligt stöd.161 

EU-domstolen har uttalat att granskningen av ett anbud som förefaller onormalt lågt, där an-

budsgivaren fått statligt stöd, ska vara inriktad på att undersöka huruvida det stödet möjliggjort 

för det låga anbudet.162 

 

4.5 Sammanfattning 

Enligt nya LOU ska den upphandlande myndigheten förkasta ett anbud som är onormalt lågt på 

grund av att anbudsgivaren har fått statligt stöd, om inte anbudsgivaren kan bevisa att stödet 

har beviljats på lagliga grunder. Tidigare har bestämmelsen varit fakultativ.  

Statligt stöd regleras i artikel 107-109 EUF-fördraget. I artikel 107.1 stadgas ett generellt 

förbud mot statligt stöd, av artikel 107.2 och 107.3 framgår emellertid vissa undantag då statligt 

stöd kan vara tillåtet; undantag finns även i den allmänna gruppundantagsförordningen och i 

förordningen för stöd av mindre betydelse. För att ett statligt stöd ska vara tillåtet ska det an-

tingen godkännas av kommissionen eller ha stöd i ett undantag. 

EU-domstolen kom i domen ARGE fram till att en anbudsgivare som har fått ett tillåtet 

statligt stöd har rätt att lämna anbud i en offentlig upphandling. Det strider därmed inte mot 

likabehandlingsprincipen att anbudsgivaren, på grund av det statliga stödet, kan lämna ett 

mycket lägre anbud än sina konkurrenter. Även myndigheter, offentliga bolag och andra of-

fentliga organ har rätt att lämna anbud i offentliga upphandlingar. 

För att ett anbud ska kunna förkastas på grund av statligt stöd krävs för det första att 

anbudet är onormalt lågt, för det andra att orsaken till att anbudet är onormalt lågt beror på att 

anbudsgivaren fått statligt stöd och för det tredje att anbudsgivaren inte kan visa att det statliga 

stödet är förenligt med EU:s regler. Det krävs ingen annan anledning än att det låga anbudet 

beror på det olagliga statliga stödet. Även om det inte krävs att det föreligger någon risk för 

                                                 

160  Se Arrowsmith, The Law of Public Utilities and Procurement, s. 7.260. 

161  Se Kammarrättens i Göteborg dom av den 28 februari 2013 (mål nr 5895-5896-12). 

162  Se dom av den 18 december 2014, Data Medical Service, C-568/13, EU:C:2014:2466, punkt 45. 
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brister i fullgörandet kan ett otillåtet statligt stöd behöva betalas tillbaka, vilket kan innebära att 

anbudsgivaren hamnar i en ekonomisk situation som medför en sådan risk. 

Trots att ett statligt stöd som har tilldelats lagligen kan bryta mot EU:s statsstödsregler 

genom att det missbrukas, omfattar regleringen av onormalt låga anbud på grund av statligt stöd 

endast sådana stöd som inte tilldelats lagligen. Anledningen är att kommissionen har exklusiv 

rätt att pröva om ett statligt stöd är förenligt med den inre marknaden; den upphandlande myn-

digheten eller de nationella domstolarna kan således inte pröva om ett stöd missbrukas.  
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5 Överprövning 

5.1 Inledning 

Enligt 16 kap. 4 § LOU respektive 20 kap. 4 § nya LOU kan en leverantör som anser sig ha lidit 

skada eller kunna komma att lida skada begära överprövning av en upphandling.163 Bestämmel-

serna om överprövning i LOU och nya LOU bygger på upphandlingsrättens rättsmedelsdirek-

tiv.164 

Nedan ska inledningsvis frågorna om vad som är ett överprövningsbart beslut, vem som 

kan begära överprövning samt vilka beslut om onormalt låga anbud som kan överprövas be-

handlas. Därefter ska bevisbördans placering vid mål om onormalt låga anbud undersökas. Se-

dan följer en diskussion om eventuella konsekvenser av att det från och med den 1 januari 2017 

blir obligatoriskt att undersöka anbud som förefaller onormalt låga och att förkasta onormalt 

låga anbud. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning. 

 

5.2 Begäran om överprövning 

Överprövning kan ske av samtliga beslut under upphandlingsprocessen.165 Begreppet beslut 

definieras inte uttryckligen i rättsmedelsdirektiven, EU-domstolen har emellertid ansett att det 

framgår av deras ordalydelse att varje beslut som omfattas av det upphandlingsrättsliga regel-

verket och som kan innebära ett åsidosättande av detsamma ska kunna bli föremål för rättslig 

prövning.166  

EU-domstolen har i sitt avgörande i domen Stadt Halle fastställt att begreppet beslut ska 

ges en vid tolkning och att varje åtgärd som vidtas av en upphandlande myndighet, som faller 

                                                 

163  Bestämmelsen stadgar också att en leverantör har möjlighet att överpröva ett avtals giltighet, det gäller dock 

endast när den upphandlande myndigheten har genomfört en otillåten direktupphandling, har ingått ett avtal 

trots att det har förelegat ett tillfälligt förbud mot att ingå avtal eller har genomfört en förnyad konkurrensut-

sättning i ett ramavtal utan att följa uppställda villkor. Se vidare Asplund, m.fl., Överprövning av offentlig 

upphandling, s. 249 ff. 

164 Se rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för 

prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten och Europaparlamentets samt 

rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 

92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för prövning av offentlig upphandling. 

165  Se prop. 2009/10:180 s. 98. 

166  Se dom av den 28 oktober 1999, Alcatel, C-81/98, EU:C:1999:534, punkt 35. Se även Asplund, m.fl., Över-

prövning av offentlig upphandling, s. 178. 
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inom det materiella tillämpningsområdet för direktivet och som kan ha rättslig verkan, utgör ett 

beslut som kan bli föremål för ansökan om överprövning.167  

En förutsättning för att begära överprövning är emellertid, som nämnts ovan, att leveran-

tören anser sig ha lidit skada eller kunna komma att lida skada. Talerätten begränsas således 

endast av ett tämligen lågt skaderekvisit. HFD har emellertid fastslagit att leverantören måste 

visa att den har lidit eller kommer att lida skada för att grund för ingripande mot upphandlingen 

ska föreligga.168 Bevisbördan för skada ligger följaktligen på leverantören. 

Efter den 1 januari 2017 kan en leverantör, förutsatt att leverantören har lidit eller kan 

komma att lida skada, begära överprövning av följande beslut beträffande onormalt låga anbud: 

- beslut att inte undersöka ett anbud, 

- beslut att inte förkasta ett anbud / beslut om att förklaringen är tillräckligt tillfreds-

ställande och 

- beslut att förkasta ett anbud / beslut om att förklaringen inte är tillräckligt tillfreds-

ställande. 

De torde knappast råda några tvivel om att besluten ovan faller inom det materiella tillämp-

ningsområdet för direktivet eller att det kan ha rättslig verkan. 

 

5.3 Bevisbördan 

Det kan inledningsvis konstateras att bevisbördans placering följer ordningen i det kontradik-

toriska förfarandet, vilket leder till att den ska prövas i tre steg.  

I steg ett har den upphandlande myndigheten bevisbördan för att det finns grund för att 

ifrågasätta anbudets seriositet. Det har fastställts i svensk praxis, först i kammarrätten och där-

efter av HFD.169  

I steg två ska anbudsgivaren visa att anbudet är seriöst, trots det låga priset. Eftersom den 

omständigheten att anbudsgivaren inte lämnat in ett tillfredsställande svar är en förutsättning 

för att ett anbud ska kunna förkastas torde 12 kap. 3 § LOU kunna förstås som att det ankommer 

på anbudsgivaren att visa att anbudet inte är onormalt lågt. Anbudsgivarens skyldighet att lämna 

                                                 

167  Se dom av den 11 januari 2005, Stadt Halle, C-26/03, EU:C:2005:5, punkt 34. 

168  Se HFD 2013 ref. 53. 

169  Se Kammarrätten i Stockholm mål nr 236-07, Kammarrätten i Göteborg mål nr 2598-2601-13 samt HFD 

2016 ref. 3, I och II. 
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in en tillfredsställande förklaring framhålls även i skäl 103 i direktiv 2014/24. EU-domstolen 

har vidare uttalat att det kontradiktoriska förfarandet delvis finns till för att anbudsgivaren ska 

kunna bevisa att dess anbud är allvarligt menat.170 Även HFD har i praxis från januari 2016 

hänvisat till EU-domstolens uttalande i SAG ELV Slovensko och konstaterat att anbudsgivaren 

har bevisbördan för att anbudet är allvarligt menat.171  

I steg tre har den upphandlande myndigheten bevisbördan för att anbudsgivarens förkla-

ring inte är tillräckligt tillfredsställande och att anbudet därmed kan förkastas. Det framgår av 

avgöranden från HFD där domstolen fann att den upphandlande myndigheten inte lyckats visa 

att anbudsgivarens förklaringar och överväganden saknade affärsmässighet eller gav en befo-

gad anledning att anta att det låga anbudet skulle leda till leveransvägran eller på annan grund 

leda till att upphandlingen inte skulle få avsett resultat.172 

I förarbetena till nya LOU framförs att de nya reglerna i direktiv 2014/24 och den före-

slagna lagstiftningen inte kan anses innefatta en ändring av bevisbördans placering, såsom den 

fastställts genom praxis.173  

Beträffande statligt stöd stadgas i 12 kap. 4 § LOU och 16 kap. 8 § nya LOU att anbuds-

givaren ska visa att det statliga stödet är förenligt med EUF-fördraget. Det framgår således att 

anbudsgivaren har bevisbördan för att det statliga stödet har emottagits lagligen.174 

 

5.4 Diskussion 

Det faktum att bestämmelserna om onormalt låga anbud är obligatoriska enligt nya LOU väcker 

frågan om, och hur, det kommer påverka antalet överprövningar. 175 Ovan framkommer att de 

obligatoriska bestämmelserna genererar tre överprövningsbara beslut, varav beslut att inte un-

dersöka och beslut att inte förkasta är nya. En ökning av antalet överprövningar kan därför 

tyckas ligga i farans riktning - möjligheten att begära överprövning har i vart fall knappast 

minskat. 

                                                 

170  Se dom av den 29 mars 2012, SAG ELV Slovensko, C-599/10, EU:C:2012:191, punkt 28 och 29. 

171  Se HFD 2016 ref. 3, I och II. 

172  Se a.a.. 

173  Se SOU 2014:51, s. 303. 

174  Se prop. 2006/07:128, s. 409. 

175  Se prop. 2015/16:195, s. 732. 
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Något som talar emot en större ökning av antalet överprövningar är svårigheterna att upp-

fylla skaderekvisitet. En leverantör som vill klaga på den upphandlande myndighetens beslut 

att inte ifrågasätta ett anbud måste då hävda att anbudsgivaren i fråga borde ha behövt förklara 

sitt anbud och att förklaringen, om den hade lämnats, inte hade varit tillfredsställande. Det torde 

vara lättare att få framgång med det första påståendet, det vill säga att anbudet var misstänkt 

lågt och borde ha ifrågasatts, vilket därmed talar för att fler leverantörer kommer välja att begära 

överprövning om just detta. Det andra påståendet torde däremot vara svårt att bevisa eftersom 

det går ut på att en förklaring som aldrig har gjorts inte hade varit tillfredsställande - om den 

hade gjorts.  

En tänkbar möjlighet är att domstolen, om den kommer fram till att ett anbud borde ifrå-

gasatts, beslutar om ett förordnande om rättelse och lämnar tillbaka frågan till den upphand-

lande myndigheten.176  

Även om det i förarbetena till nya LOU framförts att de nya reglerna inte kan anses innefatta 

en ändring av bevisbördans placering, framgår det av ovan förda diskussion att bevisbördans 

placering ingalunda är helt klar. Den kommer således att behöva klargöras i framtida praxis.  

 

5.5 Sammanfattning 

Ett överprövningsbart beslut inom offentlig upphandling är ett beslut som faller inom det ma-

teriella tillämpningsområdet för direktivet och som kan ha rättslig verkan. Den klagande leve-

rantören måste dock visa att den har lidit eller kommer att lida skada för att grund för ingripande 

mot upphandlingen ska föreligga. 

Bevisbördan följer samma ordning som det kontradiktoriska förfarandet. För det första 

ska den upphandlande myndigheten visa att det funnits skäl att ifrågasätta ett anbud, för det 

andra ska anbudsgivaren visa att anbudet är seriöst, trots det låga priset, och för det tredje ska 

den upphandlande myndigheten visa att den ingivna förklaringen inte är tillräckligt tillfreds-

ställande och att det därmed finns grund för att förkasta anbudet.  

Genom införandet av de obligatoriska reglerna om onormalt låga anbud i nya LOU till-

kommer två nya, överprövningsbara, beslut. Det öppnar upp för eventualiteten att fler begäran-

den om överprövning kommer att göras. Bevissvårigheterna kan emellertid tala emot att det blir 

                                                 

176  Beträffande rättelse se 16 kap. 6 § LOU och 20 kap. 6 § nya LOU. 
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någon större ökning. Framtiden kommer att få utvisa hur mål om onormalt låga anbud ska 

handläggas och hur bevisbördan beträffande de nya överprövningsbara besluten ska placeras. 
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6 Sammanfattande slutsatser 

6.1 Inledning 

Ämnet för uppsatsen har varit regleringen av onormalt låga anbud, vid offentliga upphandlingar 

som omfattas av EU-rätten. När nya LOU träder ikraft, den 1 januari 2017, ändras reglerna om 

onormalt låga anbud från att ha varit fakultativa till att bli obligatoriska; syftet med uppsatsen 

har därför varit att klargöra hur regleringen om onormalt låga anbud i nya LOU ska tillämpas. 

I uppsatsen har den rättsdogmatiska metoden använts; de aktuella frågeställningarna har 

undersökts utifrån rättskälleläran och det EU-rättsliga materialet har behandlats enligt den EU-

rättsliga metoden. Den huvudsakliga rättskällan har varit bestämmelserna i 12 kap 3 och 4 §§ 

LOU samt 16 kap. 7 och 8 §§ nya LOU, tillsammans med artikel 55 direktiv 2004/18 och artikel 

69 direktiv 2014/24. Tolkningen av den svenska lagstiftningen har skett med stöd av främst 

förarbeten och praxis. Eftersom syftet har varit att klargöra hur en ej ännu ikraftträdd lagstift-

ning ska tillämpas har det, av naturliga skäl, inte funnits någon rättspraxis som har behandlat 

reglerna utifrån att de varit obligatoriska. Det EU-rättsliga materialet har tolkats med hjälp av 

praxis från EU-domstolen; tolkningen har gjorts med den teleologiska tolkningsmetoden, vilket 

är brukligt inom den EU-rättsliga metoden.  

Det kontradiktoriska förfarandet utgör stommen i regleringen av onormalt låga anbud, 

undersökningen har därför utgått från förfarandets fyra steg. För att klargöra skillnaderna mel-

lan regleringen i LOU och nya LOU har en grundlig genomgång gjorts av bestämmelserna i 

respektive lag. Efter att regleringen om onormalt låga anbud har fastställts utifrån det kontra-

diktoriska förfarandet har bestämmelserna om onormalt låga anbud på grund av statligt stöd 

undersökts särskilt. Slutligen har även möjligheten att begära överprövning av beslut utifrån 

reglerna om onormalt låga anbud presenterats samt en diskussion förts om de nya reglernas 

eventuella påverkan på antalet överprövningar. 

I detta sista kapitel analyseras resultaten av uppsatsen. Eftersom syftet med uppsatsen har 

varit att klargöra hur reglerna om onormalt låga anbud i nya LOU ska tillämpas, kommer ana-

lysen att gälla lege lata från och med den 1 januari 2017. 

 

6.2 Slutsatser 

Det har konstaterats att den största skillnaden mellan regleringen om onormalt låga anbud i 

LOU och nya LOU är att den förra har en fakultativ reglering och den senare en obligatorisk. 

Enligt nya LOU är den upphandlande myndigheten skyldig att begära en förklaring till samtliga 
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anbud som förefaller onormalt låga och att förkasta de anbud som anbudsgivaren inte lyckats 

förklara på ett tillfredsställande sätt. 

I uppsatsen har det framgått att det inte finns någon definition av vad som är ett onormalt 

lågt anbud, den upphandlande myndigheten ska göra bedömningen in casu. Undersökningen 

har emellertid visat att ett anbud kan vara onormalt lågt om det väcker misstanke om att an-

budsgivaren inte kommer att uppfylla kontraktet i enlighet med dess villkor. Förekomsten av 

en risk för brister i fullgörandet av kontraktet kan konstateras utgöra en huvudsaklig grund för 

bedömningen av huruvida ett anbud kan anses vara onormalt lågt. Det har framkommit att bris-

ter i fullgörandet av kontraktet inte enbart omfattar risk för utebliven leverans, höjda priser eller 

dylikt, utan kan ges en vidare innebörd. Det torde exempelvis även omfatta risk för att anbuds-

givaren inte kommer kunna fullgöra miljökrav, säkerhetskrav, kvalitetskrav, och andra liknande 

krav, som framgår av kontraktet. 

Liksom tidigare ska det kontradiktoriska förfarandet tillämpas, innan ett anbud kan för-

kastas. Det innebär att den upphandlande myndigheten, enligt regleringen i nya LOU, först har 

en skyldighet att identifiera anbud som förefaller onormalt låga, därefter ska anbudsgivaren ges 

en möjlighet att förklara sitt anbud och om den upphandlande myndigheten inte bedömer att 

förklaringen är tillfredsställande ska anbudet förkastas. 

I uppsatsen har det framgått att den upphandlande myndigheten själv kan välja metod för 

hur den ska identifiera anbud som förefaller onormalt låga, så länge som det är motiverat och 

det kontradiktoriska förfarandet tillämpas. Eftersom den upphandlande myndigheten, enligt nya 

LOU, ska begära förklaring av samtliga anbud som förefaller onormalt låga torde behovet av 

tydliga rutiner för identifieringen av sådana anbud öka framöver. 

Den upphandlande myndighetens begäran om förklaring av ett anbud ska vara så tydlig 

som möjligt beträffande vilka uppgifter i anbudet som behöver förklaras. Anbudsgivaren ska 

ges en rimlig tidsfrist för att förklara sitt anbud, det har framkommit att det torde krävas att 

tidsfristen är proportionerlig i förhållande till upphandlingsföremålet och övriga omständig-

heter. Undersökningen har också visat att mycket talar för att utredningsförfarandet ska ske 

skriftligen.  

16 kap 7 § nya LOU innehåller en förteckning över vad en begäran om förklaring kan 

gälla. I uppsatsen har det framgått att förteckningen torde vara avsedd att användas som ut-

gångspunkt för vad som kan vara relevanta faktorer vid en begäran om förklaring och vid be-

dömningen av densamma. Samtliga omständigheter som åberopas av anbudsgivaren ska emel-

lertid beaktas. Enligt nya LOU har anbudsgivarens ansvar vidgats till att omfatta att eventuella 
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underleverantörer iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter. Det återstår 

att se vad det kommer att innebära i praktiken.  

Det har framgått att anbudsgivarens förklaring av anbudet ska vara tillfredsställande. I 

uppsatsen har det konstaterats att det inte finns något definierat beviskrav, utan den upphand-

lande myndigheten ska ta hänsyn till samtliga omständigheter som anbudsgivaren har lagt fram, 

viss stödbevisning torde emellertid kunna krävas. Det är möjligt att beviskravet kan uttryckas 

som att anbudsgivaren ska utesluta, eller i vart fall minska, misstanken om att anbudsgivaren 

inte kan fullgöra kontraktet enligt dess villkor. Av utredningen i uppsatsen kan det konstateras 

att regleringen i nya LOU torde medföra ett större krav på undersökningen av anbud som före-

faller onormalt låga. Förarbetsuttalandena om att utredningen av anbudet ska ske till den nivå 

då den upphandlande myndigheten finner att den är tillräcklig talar för ett ökat utredningsan-

svar för den upphandlande myndigheten.  

När den upphandlande myndigheten har misstänkt att anbudet är onormalt lågt på grund 

av att anbudsgivaren fått statligt stöd finns det däremot ett tydligt beviskrav. Anbudsgivaren 

ska då visa att stödet har tilldelats lagligen, enligt EU:s statsstödsregler, annars ska anbudet 

förkastas.  

En skyldighet att undersöka anbud som förefaller onormalt låga torde generera ett större 

ansvar för den upphandlande myndigheten att tillämpa principen om likabehandling när det 

kommer till bedömningen. Det är också möjligt att en sådan skyldighet innebär ett större utred-

ningsansvar för den upphandlande myndigheten. Förarbetsuttalandena om att utredningen av 

anbudet ska ske till den nivå då den upphandlande myndigheten finner att den är tillräcklig talar 

för ett sådant ökat ansvar 

De obligatoriska reglerna i nya LOU innebär att det blir två nya beslut som kan överprö-

vas. Det är möjligt att det innebär att antalet överprövningsmål kommer att öka, bevissvårig-

heter talar å andra sidan emot detta. Den upphandlande myndigheten ska visa att det funnits 

grund för att ifrågasätta anbudet, samt att anbudsgivarens förklaring inte varit tillfredsställande 

och att det därmed har funnits skäl att förkasta det. En anbudsgivare som klagar på att ett anbud 

har förkastats ska visa att förklaringen var tillräckligt tillfredsställande. Bevisbördans fördel-

ning när en anbudsgivare eller en leverantör klagar på att ett anbud inte har ifrågasatts eller inte 

har förkastats kommer att få klargöras genom praxis i framtiden. 

De obligatoriska reglerna i nya LOU skulle kunna leda till att anbudsgivare i framtiden 

blir mer försiktiga i sin prissättning. En annan konsekvens kan bli att de upphandlande myn-

digheterna, utav rädsla för att behöva hamna i en överprövningsprocess, kommer att begära 
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förklaringar av låga anbud i större utsträckning. Å andra sidan öppnar en sådan rutin upp för 

överprövningar av den upphandlande myndighetens bedömningar av förklaringarna. 

Av ovanstående slutsatser följer att den obligatoriska utformningen av reglerna om onor-

malt låga anbud i nya LOU inte innebär någon större skillnad i det juridiska förfarandet, ef-

tersom det kontradiktoriska förfarandet alltjämt ska tillämpas, annat än att det ska ske vid samt-

liga fall när ett anbud förefaller onormalt lågt. Däremot torde bestämmelserna innebära ett utö-

kat ansvar för den upphandlande myndigheten, inte minst när det kommer till att tillämpa lika-

behandlingsprincipen när anbud som förefaller onormalt låga ska identifieras och när orsaken 

till det låga priset ska bedömas. Vidare torde bestämmelserna ge viss effekt på antalet över-

prövningar, trots att det är svårt att sia om hur denna kommer att te sig.  
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