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Sammanfattning 

Uppsatsen belyser och redogör för problematiken som upphandlande myndigheter kan ställas 

inför då ett onormalt lågt anbud lämnas vid offentliga upphandlingar. Beroende på vilken 

aktör som lämnat anbudet, kan olika regelverk aktualiseras. Är anbudsgivaren marknadsdo-

minerande, kan anbudet även innebära ett missbruk av en marknadsdominerande ställning 

genom underprissättning.  

 

Varken det onormalt låga anbudet eller underprissättningen beskrivs i den svenska lagtexten 

eller i unionsrätten. Det förefaller emellertid naturligt att någon generell nivå för prissättning-

en inte går att fastställa. Myndigheten är istället hänvisad till att se till anbudets affärsmässig-

het och, framför allt, anbudsgivarens förmåga att leverera upphandlingsföremålet. Huruvida 

det rör sig om ett onormalt lågt anbud eller en underprissättning får avgöras från fall till fall 

och utifrån anbudsgivarens ekonomiska kapacitet.  

 

Vidare analyseras reglerna om förkastande och uteslutning under upphandlingsprocessen. 

Med genomförandet av direktiv 2014/24/EU införs vissa förändringar. Bland annat införs ett 

krav på obligatoriskt förkastande av onormalt låga anbud i vissa fall. I det svenska delbetän-

kandet, SOU 2014:51, föreslås regleringen emellertid skärpas genom en regel om ett gene-

rellt förkastande av onormalt låga anbud då ingen nöjaktig förklaring lämnats av anbudsgiva-

ren. Förslaget har emellertid mötts av stor skepsis bland remissinstanserna. Problematiken 

med en haltande lagstiftning diskuteras och analyseras härvidlag.  

 

Slutligen klarlägger uppsatsen rättsläget vad avser den upphandlande myndighetens möjlighet 

att underlåta att diskvalificera ett anbud eller en leverantör, trots att skäl för diskvalificering 

föreligger. Underlåtenhet är i sak förenligt med gällande rätt, men agerandet ställer höga krav 

på efterlevnaden av de allmänna rättsprinciperna, i synnerhet principen om likabehandling.  
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Summary 

This paper highlights and describes the problems that contracting authorities when placed 

before an abnormally low tender within the process of a public procurement. A different set 

of laws can come to play depending on who places the tender. If the tenderer has established 

market dominance, the offer can rather involve an abuse of dominant position through preda-

tory pricing.  

 

Neither the abnormally low tender nor the predatory pricing is described in the Swedish law 

or in the EU law. However, it appears that any general level of pricing is impossible to estab-

lish. Instead, the authorities are referred to view the overall business conduct and, above all, 

the tenderer’s ability to deliver the subject of the procurement. Whether it concerns an ab-

normally low tender or if predatory pricing has occurred, the decision to reject the tender 

must be determined from case to case and on the basis of the tenderer's economic capacity.  

 

Furthermore an analysis will be undertaken on the rules of rejection and exclusion during the 

procurement process. Due to the implementation of Directive 2014/24/EU, some changes will 

be put into effect. Among other things, a requirement for compulsory rejection of abnormally 

low tenders in certain cases will be introduced. In the Swedish preliminary public report, 

SOU2014:51, a stricter rule is suggested through a general rejection of abnormally low ten-

ders where there is no satisfying explanation provided by the tenderer. However, the proposal 

has met a great deal of opposition within the various bodies considering the proposed legisla-

tion. The problems with an unsatisfying legislation is also discussed and analyzed according-

ly. 

 

Finally the paper will display the current legal position concerning the possibilities for con-

tracting authorities to neglect the disqualification of tenders and/or tenderers despite obvious 

reasons for disqualification. This type of neglect is compatible with current legislation, but 

puts great emphasis on its compliance with the principles of EU law, particularly the princi-

ple of equal treatment.  
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Förord 

Jag kom att intressera mig för problematiken med onormalt lågt anbud under studierna i spe-

cialkursen om offentlig upphandling vid juristprogrammet, Stockholms universitet. Det som 

särskilt väckte mitt intresse var att regleringen karaktäriseras av den upphandlande myndig-

hetens skönsmässiga bedömning av det onormalt låga anbudet. Det som gjorde ämnesvalet 

ytterligare intressant var att det ännu inte fanns någon praxis från HFD avseende onormalt 

låga anbud. Strax efter jag gjort ämnesvalet och påbörjat författandet av examensarbetet 

meddelade emellertid HFD prövningstillstånd för tre mål om hur bestämmelsen om onormalt 

lågt anbud i LOU 12:3 ska tillämpas.
1
 Det känns därför mycket inspirerande att arbeta med 

ett så aktuellt ämne.  

 

Jag vill särskilt tacka min handledare Andrea Sundstrand, docent i offentlig rätt vid Stock-

holms universitet, för dina ovärderliga råd och synpunkter vid författandet av uppsatsen.  

 

Stockholm, maj 2015 

Magnus Roglert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Se HFD mål nr 6578-14, 6579-14 och 6159-6160-14. 
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1 Inledning 

1.1 Ämne  

Då det allmänna ska genomföra inköp av varor, tjänster m.m. ska upphandlande myndigheter 

även säkerställa att kontraktstilldelningen sker på objektiva grunder. Förfarandet regleras 

inom EU genom särskilda direktiv och i den svenska rättsordningen genom lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU), lagen (2007:1092) om upphandling inom om-

rådena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen (2011:1029) om upphand-

ling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).  

 

I februari 2014 antogs tre nya upphandlingsdirektiv av EU:s ministerråd.
2
 I direktiven har den 

tidigare möjligheten för en upphandlande myndighet att förkasta ett onormalt lågt anbud till 

viss del ändrats till en skyldighet att förkasta ett sådant anbud.
3
 Det nya EU-direktivet som är 

i fokus för uppsatsen ska genomföras i svensk rätt senast i april 2016.
4
  

 

En anbudsgivare som presenterar ett lågt anbud är av förklarliga skäl intressant för den upp-

handlande myndigheten. I vissa fall är emellertid anbudsgivarens anbud avsevärt lägre än vad 

som kan bedömas vara ekonomiskt bärkraftigt. Den upphandlande myndigheten är dock inte 

alltid skyldig att anta ett sådant anbud, även om lägsta pris angivits som ett utvärderingskrite-

rium och det misstänkt onormalt låga anbudet är det anbud som har lägst pris.  

 

Den offentliga upphandlingen är genom sin karaktär starkt förknippad med konkurrensrätten. 

Då den upphandlande myndigheten är intresserad av att göra en bra affär är anbudsgivaren 

samtidigt intresserad av att bli avtalspart. Det finns därför incitament för anbudsgivare att 

konkurrera ut andra anbudsgivare i syfte att vinna det offentliga kontraktet. Konkurrens kan 

med andra ord locka aktörer att vidta åtgärder för att i framtiden undvika konkurrens och där-

igenom stärka sin position på marknaden. Om aktören är marknadsdominerande finns regler 

för att hindra aktören från att utnyttja sin dominerande ställning i konkurrenshänseende.
5
 Det 

bör för tydlighetens skull påpekas att det inte är förbjudet att vara marknadsdominerande. 

                                                 
2
 Upphandlingsdirektiven är direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU.  

3
 Det ska dock påpekas att direktiv 2014/23/EU inte innehåller någon reglering om onormalt lågt anbud.  

4
 Se art. 90.1 i direktiv 2014/24/EU. 

5
 Se t.ex. KL 2:1 (Förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag), KL 2:7 (Förbud mot missbruk 

av marknadsdominerande ställning) och KL 4:1 (Förbud mot företagskoncentrationer). I uppsatsen kommer 

emellertid endast missbruk av marknadsdominerande ställning att behandlas.  
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Endast missbruk av den dominerande ställningen är förbjuden.
6
 Om vi för ett ögonblick antar 

att ett marknadsdominerande företag lämnar ett onormalt lågt anbud vid en offentlig upp-

handling inträder en intressant problematik; hur hanteras marknadsdominantens anbud? och 

skiljer sig hanteringen av dess anbud från anbud av en icke-marknadsdominant? Frågeställ-

ningarna har hittills inte varit föremål för någon rättslig analys, men har stor betydelse för hur 

reglerna om onormalt låga anbud ska tolkas och tillämpas vid den offentliga upphandlingen.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att analysera Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om 

offentlig upphandling, avseende dess bestämmelser om upphandlande myndigheters möjlig-

het att förkasta onormalt låga anbud och att utesluta anbudsgivare. Syftet är därutöver att un-

dersöka hur ett onormalt lågt anbud, ingivet av en marknadsdominant, ska bedömas enligt 

upphandlingsreglerna och om underlåtenhet att förkasta eller utesluta ett onormalt lågt anbud 

är möjligt.  

 

I uppsatsen behandlas följande rättsfrågor:  

 

1. Hur ska begreppet onormalt lågt anbud enligt art. 69 i direktiv 2014/24/EU tolkas, 

och skiljer sig innebörden av bestämmelsen mellan direktiv 2014/24/EU och direktiv 

2004/18/EG?  

 

2. Hur ska begreppet underprissättning vid missbruk av marknadsdominerande ställning 

tolkas, och när blir ett underpris ett onormalt lågt anbud vid en offentlig upphandling? 

 

3. Är reglerna om förkastande av onormalt låga anbud/uteslutning av anbudsgivare fa-

kultativa eller obligatoriska och skiljer sig reglerna mellan direktiv 2014/24/EU och 

direktiv 2004/18/EG?  

 

4. Är det möjligt att underlåta att förkasta onormalt låga anbud/utesluta anbudsgivare när 

det finns grund för diskvalificering och skiljer sig möjligheten mellan direktiv 

2014/24/EU och direktiv 2004/18/EG?  

 

                                                 
6
 Se KL 2:7 och art. 102 FEUF. Se även prop. 2007/08:135, s. 73. 
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Den första och andra rättsfrågan behandlar onormalt låga och underprissatta anbud som 

lämnas vid offentliga upphandlingar. Av direktiv 2014/24/EU framgår inte vad som avses 

med ett onormalt lågt anbud, varför en tolkning av begreppet ska göras för att fastställa gäl-

lande rätt. Därtill ska en tolkning av begreppet underprissättning göras. Även betydelsen av 

att anbudsgivaren missbrukar sin marknadsdominerande ställning kommer att behandlas. För 

att avgöra om ett förkastande eller en uteslutning av ett onormalt lågt anbud är genomförbar, 

ska även bevisbördans placering analyseras och fastställas.  

 

Den tredje och fjärde rättsfrågan avser att utröna huruvida reglerna om förkastande av 

onormalt lågt anbud/uteslutning av anbudsgivare enligt direktiv 2014/24/EU är fakultativa 

eller obligatoriska. I syfte att identifiera eventuella skillnader kommer en jämförelse med 

regleringen i direktiv 2004/18/EG att göras. Slutligen kommer att undersökas om den upp-

handlande myndigheten kan underlåta att förkasta eller utesluta ett onormalt lågt anbud, trots 

att grund för förkastande eller uteslutning föreligger.  

 

1.3 Metod och material 

Arbetet genomförs med stöd av den s.k. rättsdogmatiska metoden. Stora delar av uppsatsen 

bygger emellertid på analyser av EU-direktiv och rättsfall från EU-domstolen, varför metod-

valet i framställningen inte uteslutande har varit traditionellt rättsdogmatiskt.  

 

Den rättsdogmatiska metoden synes ha en vid innebörd. Metoden kan inte per automatik sä-

gas vara vetenskaplig, men beroende på hur uppgiften är beskaffad kan metoden påstås vara 

vetenskaplig.
7
 Av den orsaken kan det argumenteras för att det är sambandet mellan tillämp-

ningssituationen och den specifika rättsregeln som ger rättsdogmatiken dess särskilda karak-

tär.
8
 Då metoden förefaller variera, torde rättsvetenskapens karaktär inte vara sådan att den 

kan åskådliggöras i enbart ett fast uttryck som skildrar gällande rätt.
9
 Det finns således flera 

uppfattningar som karaktäriserar rättsdogmatiken.
10

 Sandgren för t.ex. fram ett resonemang 

om att i framtiden byta ut begreppet rättsdogmatisk mot rättanalytisk.
11

 Kleineman och Ja-

                                                 
7
 Se Jareborg, SvJT 2004, s. 1. 

8
 Se Kleineman, kapitlet Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 26.  

9
 Se Hellner, Metodproblem i rättsvetenskapen – studier i förmögenhetsrätt, s. 22 ff.  

10
 Se Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 649.  

11
 Se a.a.  
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reborg menar att läsaren bör bortse från den språkliga benämningen dogmatisk och se till 

rättsdogmatikens egentliga innebörd – att rekonstruera gällande rätt.
12

  

 

Vid författandet av uppsatsen betraktas den rättsdogmatiska metoden på samma sätt som i 

huvudsak majoriteten av verksamma jurister inom rättsvetenskapen förefaller göra; nämligen 

att metoden avser att fastställa, systematisera och tolka gällande rätt.
13

 Peczenik nämner bl.a. 

att "[e]tt erkänt rättsdogmatiskt mål är att framställa rättsordningen som ett koherent nätverk 

av huvudregler och undantag.", och att målet nås bl.a. genom analyser, argumentation och 

systematisering av juridiska begrepp.
14

 Peczeniks uppfattning synes vara en god sammanfatt-

ning av den rättsdogmatiska metoden.  

 

Att välja hur den rättsdogmatiska metoden ska betraktas är emellertid inte tillräckligt för att 

metodologiskt fastställa gällande rätt. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska metoden, dvs. 

hur lösningen på ett rättsligt problem ska ske, är användandet av rättskällorna.
15

 Den rätts-

dogmatiska metoden omfattar rättskälleläran,
16

 där den traditionella metoden innebär att ut-

gångspunkten i sökandet efter gällande rätt sker i lagstiftning, rättspraxis, förarbeten och juri-

disk doktrin.
17

 Även sedvana kan inordnas under rättskällorna.
18

 Vad avser användandet av 

sedvana som rättskälla i uppsatsen har emellertid inte någon sådan bearbetats. Indirekt har 

sannolikt sedvanan dock tjänat som rättskälla vid framställningen, då t.ex. rättsligt bindande 

avtal ursprungligen bygger på sedvanerätten.
19

 Det finns dock, så vitt är känt, inget konkret 

exempel där sedvanan aktualiserats vid en offentlig upphandling.  

 

Sandgren påpekar att rättskälleläran kan vara en osäker benämning som kan delas in i fyra 

från varandra avvikande uppfattningar; (1) den lära som HD tillämpar, (2) den lära som dokt-

rinen förespråkar, (3) den hierarkiska ordningen som praktiserande jurister uppfattar den och 

                                                 
12

 Se Jareborg, SvJT 2004 s. 1 och Kleineman, kapitlet Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, Korling och 

Zamboni (red.), s. 24 f. 
13

 Se t.ex. Peczenik, SvJT 2005 s. 249 och Sandgren, TfR 2005 s. 648 ff. Jfr dock Sandgren, Rättsvetenskap för 

uppsatsförfattare, s. 35 ff.  
14

 Se Peczenik, SvJT 2005 s. 249. 
15

 Se Kleineman, kapitlet Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 21.  
16

 Se Peczenik, SvJT 2005 s. 249. 
17

 Se Jareborg, SvJT 2004 s. 1  
18

 Se t.ex. NJA 2011 s. 109, där HD fann att tre samebyar hade en på sedvana grundad rätt till renskötsel (vin-

terbete) på privatägda fastigheter.  
19

 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 229. Jfr Peczeniks resonemang om praxis som en form av sedvana, Se a.a., s. 

230.  
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(4) den lära som tillämpas i första instans och därmed påverkas av effektivitetsaspekter.
20

 Vid 

författandet av uppsatsen ansluter jag mig till den traditionella rättskälleläran, dvs. att 

rättskällorna – lag, praxis, förarbeten och juridisk doktrin – ska analyseras och bedömas.
21

 

Juridisk doktrin kan möjligtvis inta en särställning som rättskälla då den enligt Peczenik kan 

åberopas i en juridisk argumentation, men likväl aldrig göra anspråk på efterrättelse såsom 

lag kan göra.
22

 Kleineman beskriver t.ex. doktrinen som en fristående rättskälla då andra auk-

toritativa rättskällor åberopar doktrinen i sin argumentation.
23

 Doktrinen sammanfattar emel-

lertid flitigt såväl lag som rättspraxis och förarbeten, varför den med fog torde kunna räknas 

till rättskällorna.
24

  

 

Liksom Sundstrand påpekar i sin avhandling om primärrättens reglering av offentliga kon-

trakt, ställs den traditionella rättskälleläran inför vissa utmaningar då unionsrätten ska analys-

eras och betraktas ur ett vetenskapligt perspektiv.
25

 I det avseendet tvingas tillämparen att ta 

steget utanför den traditionella rättskällelärans ramar. Där vägledning från prejudikatinstanser 

saknats, har därför underrättsavgöranden studerats och åberopats som stöd för att kunna dra 

vissa slutsatser. Domar och domstolsbeslut som inte utgör prejudikat, samt olika institution-

ella rekommendationer, kan åberopas som auktoritetsskäl i den juridiska argumentationen.
26

 

Att söka sig utanför gällande rätt i strävan att finna nya lösningar torde vara berättigat för en 

rättsdogmatisk argumentation.
27

 Sundstrand menar att "[a]lla i samhället förekommande käl-

lor bör kunna användas i syfte att fastställa gällande rätt inom ett visst sakområde.".
28

 Enligt 

Sundstrand förutsätts emellertid källornas rättsliga grund vara inrättade i den hierarkiska 

strukturen som rättskälleläran har ordnat för att kunna åberopas.
29

 I författandet av uppsatsen 

har exempelvis rapporter och yttranden från KKV och NOU åberopats som stöd för viss ar-

gumentation, vilka enligt Jareborgs och Sundstrands resonemang förefaller vara berättigade 

referenser ur ett juridiskt argumentationsperspektiv.  

 

                                                 
20

 Se Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, TfR 2005 s. 649 och Sandgren, JT 1999/00 s. 591. Jfr t.ex. NJA 

2009 s. 672 där HD upphöjer DCFR till en betydligt högre grad av auktoritet än vad den tidigare ansetts ha haft.  
21

 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 28 f.  
22

 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 260. 
23

 Se Kleineman, kapitlet Rättsdogmatisk metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 35.  
24

 Se a.a., s. 35 f.  
25

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 25.  
26

 Se Peczenik, Vad är rätt?, s. 215 f. 
27

 Se Jareborg, SvJT 2004 s. 1. 
28

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 25. 
29

 Se a.a., s. 25. Se även Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 28 f. och Peczenik, Vad är rätt? s. 214 ff avseende rättskäl-

lornas hierarkiska ordning.  
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Utöver rättskälleläran innefattar den rättsdogmatiska metoden även olika lagtolkningsprinci-

per.
30

 Lagtolkningsprinciperna vägleder juristen vid tolkning av rättsreglerna. Då svenska 

förarbeten åberopas förhållandevis frekvent i den svenska rättstillämpningen, torde den mest 

tillämpade tolkningsmetoden vara den teleologiska tolkningsprincipen.
31

  

 

I och med europeiseringen och globaliseringen är det inte okomplicerat att vidmakthålla nat-

ionella, juridiska värden. Inom juridiken ska rättstillämpningen ta hänsyn till den europeiska 

rättsordningen som i vissa avseenden markant skiljer sig från den svenska rättsordningen. 

Genom anslutningen till EU har medlemsstaterna i viss omfattning överlåtit sin nationella 

normgivningsmakt till unionslagstiftaren.
32

 Då den svenska upphandlingsrätten till övervä-

gande del baseras på unionsrätt, är det nödvändigt att observera att den traditionellt rättsdog-

matiska metoden som används i Sverige, inte helt går att applicera för att söka gällande rätt 

inom unionsrätten. I unionsrätten utgör nämligen EU-domstolens rättspraxis en mycket cen-

tral del, vilket f.ö. vissa kritiker anses tangera och överträda gränsen till lagstiftarens kompe-

tenssfär, s.k. legal activism.
33

 Även de allmänna rättsprinciperna intar en särställning inom 

unionsrättens rättskällor, principer som till för några år sedan var förhållandevis sparsamt 

åberopade i den svenska rättstillämpningen.
34

  

 

Unionsrätten är dynamisk och den unionsrättsliga rättskälleläran omfattar såväl bindande som 

icke-bindande rättskällor. De bindande rättskällorna utgörs av primärrätten, bindande sekun-

därrätt, internationella avtal samt allmänna rättsprinciper.
35

 Unionsrättslig praxis kan i princip 

läggas till de bindande rättskällorna.
36

 De icke-bindande rättskällorna består av icke-bindande 

sekundärrätt, förarbeten, generaladvokaternas förslag till avgöranden och den unionsrättsliga 

doktrinen.
37

 Vad beträffar den unionsrättsliga doktrinen menar Reichel att det finns tecken på 

                                                 
30

 Se Spaak, kapitlet Rättspositivism och juridisk metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 66. 
31

 Den teleologiska tolkningsprincipen innebär i princip att rättsregeln ska tolkas i enlighet med regelns ända-

mål. Den teleologiska tolkningsprincipen innefattar egentligen två varianter; den subjektiva teleologiska tolk-

ningen och den objektiva teleologiska tolkningen, se Spaak, kapitlet Rättspositivism och juridisk metod i Juri-

disk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 66. 
32

 Se dom Van Gend & Loos, 26/62, EU:C:1963:1. Se även dom Costa mot E.N.E.L., 6/64, EU:C:1964:66, 

avseende tolkning av art. 189 Romfördraget (nuvarande art. 288 2 st. FEUF).  
33

 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 35 och Reichel, kapitlet EU-rättslig metod i Juridisk 

metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 130.  
34

 För de rättsprinciper som är av störst betydelse för den offentliga upphandlingen; se avsnitt 2.2.2. Se även 

Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 43 ff.  
35

 Se Hettne, Rättsprinciper som styrmedel (ak. avh.), s. 42. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - pri-

märrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 25. 
36

 Se Hettne, Rättsprinciper som styrmedel (ak. avh.), s. 47 f. 
37

 Se a.a., s. 42. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. 

avh.), s. 25.  
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en utveckling av en mer sammanhållen juridisk doktrin, men att språkliga hinder fortfarande 

innebär ett visst hinder.
38

 Bernitz framför att det i generaladvokatens yttranden ofta före-

kommer hänvisningar till doktrinen, samt att det är känt att EU-domstolen beaktar den juri-

diska doktrinen vid sina avgöranden.
39

 I framställningen kommer både bindande och icke-

bindande EU-rättsliga källor att studeras, men tyngdpunkten kommer att läggas vid unionsrät-

tens bindande rättskällor; direktiv och EU-domstolens praxis.  

 

Vid tolkningen av unionsrätten tillämpas främst den teleologiska tolkningsmetoden.
40

 Det bör 

även beaktas att i de unionsrättsliga direktiven framgår av ingressen de bakomliggande skäl 

som beaktats vid utfärdandet av rättsakten, något som kan tjäna som hjälp vid en teleologisk 

tolkning av en viss regel.
41

 Övrigt förarbetsmaterial skiljer sig från det som återfinns vid det 

typiskt svenska lagstiftningsarbetet. Det närmaste den unionsrättsliga rättsordningen kommer 

den svenska förarbetsmodellen är de s.k. grön- och vitböcker som genom sin kompromisspo-

litiska tillkomst emellertid ger ett relativt splittrat intryck.
42

 För att slutligen nämna något om 

tolkningen av EU-domstolens rättspraxis, framgår det av den s.k. von Colson-principen att 

nationella domstolar och myndigheter bör tolka nationella bestämmelser som anpassats till 

unionsrätten i enlighet med denna.
43

  

 

1.4 Avgränsning  

Uppsatsen riktar sig till läsare som förutsätts ha grundläggande kunskaper i offentlig rätt. Då 

regleringen om offentlig upphandling bitvis är komplicerad med en rik flora av definitioner, 

bör läsaren även ha orienterande kunskaper om offentlig upphandling. Rättsfrågorna interage-

rar bitvis med varandra, varför avgränsningarna beskrivs något djupare i efterföljande avsnitt 

i syfte att tydliggöra omfattningen för läsaren.  

 

1.4.1 Onormalt lågt anbud 

Det onormalt låga anbud som omnämns i art. 26, 35 och 84 i direktiv 2014/24/EU har sin 

konceptuella koppling till art. 69 i samma direktiv, varför dessa artiklar inte kommer att ana-

                                                 
38

 Se Reichel, kapitlet EU-rättslig metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 128 f. 
39

 Se Bernitz m.fl., Finna rätt, s. 65.  
40

 Se dom CILFIT, 283/81, EU:C:1982:335, punkt 20. Se även Bernitz och Kjellgren, Europarättens grunder, s. 

37 och Reichel, kapitlet EU-rättslig metod i Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 122.  
41

 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 39.  
42

 Se a.a. 
43

 Se dom von Colson, 14/83, EU:C:1984:153, punkt 26. Se även Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, 

s. 94.  
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lyseras i uppsatsen. Vad avser direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter inom försörj-

ningssektorerna (Försörjningsdirektivet), är art. 84 i direktivet överensstämmande med art. 69 

i direktiv 2014/24/EU, varför inte försörjningsdirektivet närmare kommer att granskas i upp-

satsen.
44

 Beträffande direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner (Koncessionsdirek-

tivet), finns ingen motsvarighet till onormalt lågt anbud som återfinnes i de tidigare nämnda 

direktiven, varför Koncessionsdirektivet inte heller kommer att beaktas i uppsatsen.
45

 Då 

uppsatsen utgår från den upphandlande myndighetens möjlighet att agera mot onormalt låga 

anbud, kommer rättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn inte att behandlas.
46

  

 

Vidare kommer uppsatsen att inte behandla upphandlingar under tröskelvärdena.
47

 Syftet med 

att göra åtskillnad mellan upphandlingar över respektive under tröskelvärdena, är att unions-

rätten i huvudsak inte är tillämplig på upphandlingar under tröskelvärdena.
48

 Avgränsningen 

påverkar inte uppsatsens slutsatser, utan begränsar endast omfattningen av arbetet.
49

 Upp-

handlande myndigheter m.fl. bör dock kunna söka vägledning i bestämmelser om onormalt 

låga anbud som tar sikte på upphandlingar över tröskelvärdena, även vid upphandlingar under 

tröskelvärdet.
50

  

 

Slutligen ska nämnas något om avgränsning mot onormalt lågt anbud till följd av att anbuds-

givaren fått statligt stöd. Begreppet statligt stöd ska tolkas brett.
51

 I ett anbudsförfarande kan 

en anbudsgivare som erhåller någon form av ekonomiskt stöd av förklarliga skäl lämna ett 

lägre anbud än om aktören inte haft något ekonomiskt stöd. Vid sådana ekonomiska stödåt-

                                                 
44

 Jfr art. 69 i direktiv 2014/24/EU och art. 84 i direktiv 2014/25/EU. 
45

 Avsaknaden av bestämmelser om onormalt låga anbud i direktivet diskuteras i SOU 2014:69, s. 175.  
46

 Rättsmedelsdirektivet för den klassiska sektorn är egentligen två; dels direktiv 89/665/EEG och dels ett änd-

ringsdirektiv, 2007/66/EG, vilket innehåller ändringar för såväl rättsmedelsdirektivet för den klassiska som för 

försörjningssektorn. För en förklaring av rättsmedelsdirektivet – se Sundstrand, Offentlig upphandling – en 

introduktion, s. 29 och 217 ff. Den klassiska sektorn är t.ex. staten, kommunerna, landstingen och deras företag.  
47

 Tröskelvärdet anger när det unionsrättsliga regelverket är tillämpligt. För att fastställa tröskelvärdet ska hela 

det offentliga kontraktets värde räknas in. Tröskelvärdets storlek revideras vartannat år (se art. 6 i direktiv 

2014/24/EU) och genomförs i svensk lagstiftning genom tillkännagivanden, senast Tillkännagivande (2014:5) 

om tröskelvärden vid offentlig upphandling. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 113 

f.  
48

 Unionsrätten kan även aktualiseras vid offentliga upphandlingar under tröskelvärdena. Förutsättningarna är att 

det offentliga kontraktet har ett visst gränsöverskridande intresse. Se dom kommissionen mot Irland (An Post), 

C-507/03, EU:C:2007:676, punkterna 26-29. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens regle-

ring av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 140. 
49

 De bestämmelser som aktualiseras i denna uppsats, motsvaras för upphandlingar under tröskelvärdet av LOU 

15:13 2 st. och 17 §§.  
50

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 195.  
51

 Se prop. 2006/07:128, s. 408.  
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gärder kan regeln om onormalt lågt anbud i LOU 12:4 tillämpas.
52

 Det statliga stödet vid of-

fentlig upphandling kommer emellertid inte att behandlas i uppsatsen av utrymmesskäl.  

 

1.4.2 Underprissättning och allvarligt fel i yrkesutövningen 

Frågor om förbud mot avtal och samordnade förfaranden kommer inte att behandlas av ut-

rymmesskäl. I uppsatsen kommer heller inte någon specifik marknad eller eventuella skillna-

der marknader emellan att belysas. Uppsatsen kommer vidare inte att behandla offentliga 

upphandlingar där en offentlig aktör är den anbudsgivare som inger ett underprissatt anbud, 

varför konfliktlösningsregeln i KL 3:27 inte kommer att behandlas.  

 

1.5 Disposition  

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kapitel 2 ges en övergripande bakgrund för den offentliga 

upphandlingen och för de mest centrala reglerna. Kapitlet innehåller även ett deskriptivt av-

snitt om konkurrensrättens bestämmelser om missbruk av marknadsdominerande ställning. I 

kapitel 3 behandlas det onormalt låga anbudet - dels ur ett unionsrättsligt perspektiv, men 

även ur ett nationellt perspektiv. Därutöver behandlas underprissättningens problematik i en 

upphandlingsrättslig kontext, för att i det avslutande avsnittet jämföras med det onormalt låga 

anbudet. I kapitel 4 studeras och analyseras den upphandlande myndighetens möjlighet att 

förkasta ett onormalt lågt anbud, samt möjligheten att underlåta att förkasta ett sådant anbud. 

I kapitlet analyseras även bevisbördans placering avseende det onormalt låga anbudet. Ett 

såväl unionsrättsligt som nationellt perspektiv kommer att beaktas. Kapitel 5 speglar kapitel 4 

i allt väsentligt, dock med skillnaden att underprissättningen studeras. I det avslutande kapitel 

6 presenteras de sammanfattande slutsatserna. Kapitel 3, 4 och 5 avslutas med ett sammanfat-

tande avsnitt i syfte att underlätta för läsaren att följa med i resonemanget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Regeln motsvaras av art. 69.4 i direktiv 2014/24/EU och art. 55.3 i direktiv 2004/18/EG.  
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2 Bakgrund 

2.1 Inledning 

I det följande kapitlet kommer bestämmelserna om onormalt lågt anbud och missbruk av 

marknadsdominerande ställning att beskrivas. Kapitlet är till övervägande del deskriptivt och 

syftar till att ge läsaren en kortare introduktion till ämnet och till uppsatsens problemställning.  

 

2.2 Offentlig upphandling och onormalt lågt anbud 

2.2.1 Allmänt 

De offentliga inköpen sker till stor del på den nationella marknaden med begränsad konkur-

rens som följd.
53

 Den begränsade konkurrensen medför därför ett behov av upphandlingsreg-

ler för att tilldelningsförfaranden för offentliga kontrakt ska kunna göras på ett effektivt, rätt-

vist och icke-särbehandlande sätt.
54

 Av unionsrättslig praxis följer att syftet med upphand-

lingsdirektiven är att skydda ekonomiska aktörers intressen i medlemsstaterna och att undan-

röja hinder för den fria rörligheten för de tjänster och varor som erbjuds av dessa aktörer.
55

 

Utan rättslig reglering finns en risk att subjektiva tilldelningar av offentliga kontrakt sker, 

med följd att upphandlingsprocessen riskerar att bli icke-förutsebar och att korruption under-

lättas. 

 

2.2.2 Allmänna rättsprinciper av betydelse för offentlig upphandling 

EU:s allmänna rättsprinciper intar en särställning inom unionsrätten. Vad avser regleringen 

av offentlig upphandling inom EU saknas det direkta bestämmelser som kan härledas ur 

FEUF, varför artiklarna om de fria rörligheterna inom EU och de allmänna rättsprinciperna 

utgör grunden för den unionsrättsliga regleringen av offentlig upphandling.
56

 I direktiv 

2014/24/EU framgår de rättsprinciper som är av störst betydelse för den offentliga upphand-

lingen.
57

 Syftet med rättsprinciperna är att anbudsgivarna och de presumtiva leverantörerna 

ska konkurrera på lika premisser.  

 

                                                 
53

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 28.  
54

 Se kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en 

effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)15 slutlig, 27.1.2011), s. 6. 
55

 Se dom University of Cambridge, C-380/98, EU:C:2000:529, punkterna 16 och 17. 
56

 Se prop. 2006/07:128, s. 131. Av art. 26.2 FEUF följer att den inre marknaden ska omfatta ett område utan 

inre gränser där fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i 

fördragen. Som en allmän princip inom unionen gäller art. 18 FEUF (likabehandlingsprincipen). 
57

 Se beaktandeskäl 1 i direktiv 2014/24/EU. Se även prop. 2006/07:128, s. 151 och Sundstrand, Offentlig upp-

handling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 43 ff. 
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De allmänna rättsprinciperna är: 

 Principen om likabehandling 

Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och olika fall ska behandlas olika, 

om det inte finns sakliga skäl för särbehandling.
58

  

 

 Principen om icke-diskriminering p.g.a. nationalitet 

Principen innebär att det inte är förenligt med unionsrätten att särbehandla leverantö-

rer, varor eller tjänster från en viss medlemsstat eller ett visst område.
59

  

 

 Principen om öppenhet 

Principen innebär att den upphandlande myndigheten ska lämna sådan insyn i upp-

handlingsprocessen att det går att kontrollera processens opartiskhet och likabehand-

ling av anbudsgivarna.
60

 

 

 Principen om proportionalitet 

Principen innebär att den upphandlande myndigheten inte får ställa högre krav än vad 

som är nödvändigt för att uppnå syftet med upphandlingen. De krav som ställs ska stå 

i proportion till upphandlingsföremålet.
61

  

 

 Principen om ömsesidigt erkännande 

Principen innebär att olika former av behörighetsbevis som kan krävas av anbudsgiva-

ren för att kvalificera sig till ett upphandlingsförfarande ska godtas av medlemsstater-

na, om anbudsgivaren uppfyller den grundläggande kravnivån som anges av den upp-

handlande myndigheten.
62

 Därutöver innebär principen att medlemsstaterna inte får 

särbehandla varor från den egna staten framför varor från andra medlemsstater. 
63

  

                                                 
58

 Se t.ex. de förenade domarna Fabricom, C-21/03 och C-34/03, EU:C:2005:127, punkt 27. Se även Sund-

strand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 43.  
59

 Se t.ex. dom Beentjes, 31/87, EU:C:1988:422, punkt 30. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primär-

rättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 45.  
60

 Se t.ex. dom Pressetext Nachrichtenagentur, C-454/06, EU:C:2008:351, punkterna 31-32, avseende skyldig-

heten att lämna insyn. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kon-

trakt (ak. avh.), s. 46.  
61

 Se SOU 2006/07:128, s. 155. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offent-

liga kontrakt (ak. avh.), s. 47.  
62

 Se dom kommissionen mot Grekland, C-199/07, EU:C:2009:693, punkt 43. Se även Sundstrand, Offentlig 

upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 47. 
63

 Se dom Cassis de Dijon, 120/78, EU:C:1979:42, punkt 14. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - pri-

märrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 47 f. 
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2.2.3 Onormalt lågt anbud 

Av LOU 12:3 framgår att en upphandlande myndighet får förkasta ett anbud om den finner 

att priset är onormalt lågt.
64

 Syftet med regeln är ge den upphandlande myndigheten en möj-

lighet att inte behöva anta ett anbud där det kan misstänkas att anbudsgivaren inte kommer att 

kunna fullgöra avtalet.
65

 Sundstrand beskriver regeln som en stödregel för upphandlande 

myndigheter och enheter vid anbudsutvärderingen.
66

 Då en upphandlande myndighet ska anta 

antingen det anbud som är ekonomiskt fördelaktigt eller det anbud som har det lägsta priset, 

behövs en stödregel för att en upphandlande myndighet ska kunna förkasta anbud som i sig 

har det lägsta priset men där leveranssäkerheten kan ifrågasättas.
67

 Ett onormalt lågt anbud, 

som vid en första betraktelse kan förefalla förmånligt, kan grundas på att anbudsgivaren t.ex. 

använder sig av s.k. svart arbetskraft eller på andra sätt undvika att följa arbetsmarknadens 

regelverk.
68

 Onormalt låga anbud kan härigenom medföra negativa effekter, t.ex. arbetsrätts-

liga förbiseenden, osund konkurrens och i förlängningen t.o.m. högre kostnader för den upp-

handlande myndigheten än vad som initialt uppskattats.
69

 Ett onormalt lågt anbud behöver 

emellertid inte nödvändigtvis vara förenat med någon obskyr verksamhet. Anbudsgivaren kan 

besitta unik kompetens eller ha särskilt effektiva produktionsprocesser, vilket gör att anbuds-

givaren kan offerera ett jämförelsevis mycket lågt pris.
70

 Andra källor till onormalt låga an-

bud kan vara att anbudsgivaren har misstagit sig om förutsättningarna för anbudsgivningen 

och t.ex. räknat fel. En orsak som också kan föranleda onormalt låga anbud är att anbudsgiva-

ren helt enkelt inte har för avsikt att leverera varan eller tjänsten till erbjudna villkor eller 

fullgöra övriga skyldigheter under avtalstiden.
71

 Härutöver finns en mängd olika skäl till att 

leverantörer väljer att lämna onormalt låga anbud.  

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Bestämmelsen motsvaras av art. 69 i direktiv 2014/24/EG och art. 55 i direktiv 2004/18/EG.  
65

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt, (ak. avh.), s. 273. 
66

 Se a.a. 
67

 Tilldelningskriterierna för det offentliga kontraktet framgår som huvudregel av förfrågningsunderlaget. Av 

LOU 12:1 följer att en upphandlande myndighet skall anta antingen det anbud som är det ekonomiskt mest för-

delaktigt, eller det anbud som innehåller det lägsta priset. 
68

 Se KKV:s rapportserie 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 59.  
69

 Se Alexandersson & Hultén, Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk debatt 2003, årg. 31, nr 7, s. 7.  
70

 Se a.a., s. 5.  
71

 Se KKV:s rapportserie 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 75 ff. 
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2.2.4 Identifiering av ett onormalt lågt anbud  

Processen från det att ett onormalt lågt anbud inkommer till den upphandlande myndigheten 

till dess att myndigheten fattar beslut i frågan om anbudet ska förkastas, kan åskådliggöras i 

fyra olika faser:
72

  

 

Identifiering  Förklaring  Bedömning  Beslut 

 

I identifieringsfasen urskiljer den upphandlande myndigheten det misstänkt onormalt låga 

anbudet. Anbudsgivaren ska därefter upplysas om att myndigheten överväger att förkasta 

anbudet. Av lagtexten följer att anbudet inte får förkastas innan anbudsgivaren givits en möj-

lighet att förklara varför anbudet är onormalt lågt.
73

 Varken av direktivet eller av den svenska 

lagtexten framgår emellertid hur den upphandlande myndigheten ska kommunicera med an-

budsgivaren för det fall ett förkastande övervägs. Ett enkelt sätt att genomföra kontakten kan 

t.ex. vara att den upphandlande myndigheten formulerar ett utkast till beslut och skickar det 

till anbudsgivaren.
74

 I förklaringsfasen ges anbudsgivaren en möjlighet att förklara sitt onor-

malt låga anbud. Anbudsgivaren kan som stöd för sitt anbud åberopa utredningar och annan 

dokumentation över t.ex. tekniska processer som kan motivera att anbudet förefaller vara 

onormalt lågt. Den möjlighet som anbudsgivaren ges att förklara sitt anbud i enlighet med 

vad den upphandlande myndigheten påpekat, är ett uttryck för det kontradiktoriska förfaran-

det.
75

 Det bör påpekas att den upphandlande myndigheten inte godtyckligt kan avfärda vissa 

förklaringar, utan är skyldig att pröva de förklaringar som anbudsgivaren lämnar in.
76

 Under 

bedömningsfasen granskar och värderar den upphandlande myndigheten anbudsgivarens för-

klaring. I den sista fasen, beslutsfasen, fattar den upphandlande myndigheten beslut om att 

antingen förkasta anbudet eller godta anbudsgivarens förklaringar.  

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Se Rosén Andersson m.fl., LOU (1 juli 2013, Zeteo), kommentar till 12 kap. 3 §. Se även KKV:s rapportserie 

2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 62 f.  
73

 Se LOU 12:3.  
74

 Se Nord, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 12 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
75

 Se de förenade domarna Lombardini och Mantovani, EU:C:2001:640, punkt 55, ang. det kontradiktoriska 

förfarandet.  
76

 Se a.a., punkt 85. 
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2.3 Konkurrensrätt och missbruk av marknadsdominerande ställning 

2.3.1 Allmänt 

Konkurrensrätten är i många avseenden sammankopplad med den offentliga upphandlingen 

och rättsområdena delar mycket av den problematik som kan uppstå i samband med kon-

traktstilldelning. Av KL 1:1 framgår att regleringen av konkurrensrätten syftar till att främja 

effektiv konkurrens genom att undanröja och motverka hinder för konkurrensen.
77

 Av de un-

ionsrättsliga konkurrensreglerna följer att integrationen mellan medlemsstaterna ska främ-

jas,
78

 något som Bernitz & Kjellgren beskriver vara nära kopplat till konkurrenspolitiken och 

den inre marknadens förverkligande.
79

 Unionsrättens företräde ska tolkas så att inte ens en 

grundläggande regel i en medlemsstats grundlag kan utmana en unionsrättslig norm.
80

 Lik-

som för upphandlingsrätten, gäller även för konkurrensrätten att tvingande unionsrätt har fö-

reträde framför nationell rätt.
81

 Enligt Bernitz & Kjellgren har någon harmonisering av kon-

kurrenslagstiftningen aldrig kommit till stånd, men trots det har den unionsrättsliga konkur-

rensrätten ändå haft stor inverkan på de nationella lagstiftningarna.
82

  

 

Missbruk av marknadsdominerande ställning regleras i KL 2:7 och i art. 102 FEUF. Artikel 

102 FEUF har direkt effekt, vilket innebär att den är bindande och direkt tillämplig i med-

lemsstaterna under vissa förutsättningar.
83

 Artikeln förbjuder företag att missbruka sin domi-

nerande ställning på den gemensamma marknaden i den mån missbruket kan påverka handeln 

mellan medlemsstaterna, det s.k. samhandelskriteriet.
84

 Marknadsdominans är inte förbjudet, 

men väl missbruk av densamma.
85

 Konkurrenslagens bestämmelser är i allt väsentligt anpas-

sade till de unionsrättsliga reglerna, men skillnaden är att KL:s regler ska tillämpas i de situ-

ationer där samhandelskriteriet inte är uppfyllt.
86

  

 

 

 

                                                 
77

 Se även Gölstam, Konkurrensrättens grunder, s. 34. 
78

 Se prop. 2007/08:135, s. 67 f. 
79

 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 339.  
80

 Se dom Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, EU:C:1970:114, punkt 3.  
81

 Se dom Walt Wilhelm m.fl., 14/68, EU:C:1969:4, punkterna 5-6.  
82

 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 368.  
83

 Se art. 288 2 st. FEUF. Se även Reichel, Direkt effekt - EG-domstolen visar upp en återhållsam sida, ERT 

2004 s. 473 och Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 84.  
84

 Se dom Société Technique Minière, 56/65, EU:C:1966:38 och dom Hugin, 22/78, EU:C:1979:138, domskä-

len, punkt 17. Se även prop. 2003/04:80, s. 26 och Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 233.  
85

 Se prop. 2007/08:135, s. 73.  
86

 Se prop. 2003/04:80, s. 49, och Westin, Europeisk konkurrensrätt, s. 12.  
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2.3.2 Missbruk av marknadsdominerande ställning  

För att avgöra om ett företag är marknadsdominerande är det inte tillräckligt att begränsa sig 

till enstaka kriterier eller bedömningsgrunder. I stället är det många faktorer som samverkar. 

För att bestämmelsen om missbruk av marknadsdominerande ställning ska kunna aktualiseras 

krävs för det första att aktören är ett företag. Av unionsrättslig praxis följer att definitionen av 

ett företag är att det ska vara fråga om en enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.
87

 Före-

tagsbegreppet ska tolkas vidsträckt och verksamheten kan t.ex. bestå i att erbjuda varor eller 

tjänster mot betalning på en viss marknad.
88

 I KL 1:5 framgår definitionen på företag, vari 

den unionsrättsliga uppfattningen upprepas. Begreppet företag kan avse såväl fysiska som 

juridiska personer och i vissa fall även myndigheter.  

  

För det andra ska fastställas om en dominerande ställning föreligger. Härvidlag sker en hel-

hetsbedömning av olika företeelser, t.ex. företagets marknadsandelar, know-how, immaterial-

rätter, produktionsmöjligheter m.m.
89

 Marknadsdominans anses föreligga om företaget kan 

höja priset på varorna eller tjänsterna som det erbjuder utan att behöva räkna med att konsu-

menterna väljer konkurrerande produkter.
90

 Av praxis framgår att särskilt stora marknadsan-

delar kan vara bevis för att marknadsdominans föreligger.
91

 I domen United Brands fastslog 

domstolen att en marknadsandel om drygt 40 procent inte i sig utgjorde marknadsdominans, 

men p.g.a. företagets välutvecklade organisation med produktion, distribution och försäljning 

m.m., menade domstolen att företaget var marknadsdominerande.
92

 I en annan dom, AKZO, 

fann domstolen att om ett företag hade en marknadsandel om 50 procent, presumerades före-

taget vara dominerande.
93

 I svensk praxis har EU-domstolens avgöranden följts.
94

  

 

 

                                                 
87

 Se dom Höfner och Elser, C-41/90, EU:C:1991:161, punkt 21.  
88

 Se prop. 1992/93:56, s. 66. Se även dom kommissionen mot Italien, 118/85, EU:C:1987:283, punkt 7 och MD 

2012:16. 
89

 Se Gölstam, Konkurrensrättens grunder, s. 122 ff.  
90

 Genom det s.k. SSNIP-testet kontrolleras om en aktör skulle kunna genomföra en låg men inte obetydlig pris-

höjning på mellan fem och tio procent utan att förlora marknadsandelar. SSNIP står för Small but significant 

and non-transitory increase in price. Se även Bernitz, Konkurrensrätten på dagligvarumarknaden, ERT 2004 s. 

239 och Eklöv, Marknadsavgränsning i konkurrensrätten, ERT 1999 s. 265. 
91

 Se dom Hoffmann-La Roche, 85/76, EU:C:1979:36, punkterna 40-41. 
92

 Se dom United Brands, 27/76, EU:C:1978:22, punkterna 108-109 och 129.  
93

 Se dom AKZO, C-62/86, EU:C:1991:286, punkt 60.  
94

 Se t.ex. MD 2005:29.  
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För det tredje ska den relevanta marknaden fastställas. Den relevanta marknaden består av 

produktmarknaden och den geografiska marknaden.
95

 Det avgörande för att bestämma pro-

duktmarknaden, är i vilken omfattning varorna är utbytbara mot andra varor.
96

 Varor som är 

utbytbara inbördes med hänsyn till egenskaper, pris och användning hör till samma marknad. 

Emellertid är inte endast varornas utbytbarhet avgörande för bestämningen av produktmark-

naden, utan konsumenternas uppfattning om vad som är identiska eller likvärdiga varor har 

även stor betydelse.
97

 Den geografiska marknaden består av det område där de berörda före-

tagen i huvudsak tillhandahåller sina produkter.
98

 Området behöver inte nödvändigtvis vara 

avgränsat till EU eller en enskild medlemsstat, utan det räcker med en väsentlig del för att 

kunna utgöra en avgränsad geografisk marknad.
99

  

 

För det fjärde ska det identifieras om ett missbruk föreligger. Missbruk i denna kontext inne-

bär åtgärder från det dominerande företaget som inte kan sägas vara konkurrens och inte ut-

gör ett rimligt svar på konkurrenternas åtgärder. Missbruksbeteendet kan rikta sig mot kon-

kurrenter, kunder eller leverantörer. Exempel på missbruksbeteenden kan t.ex. vara att be-

gränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling till nackdel för konsumenterna.
100

 I 

domen Hoffmann – La Roche uttalade domstolen att missbruksbeteendet är ett beteende som 

kan påverka marknadens struktur genom att andra metoder än sådana som kan räknas som 

normala i konkurrenshänseende används.
101

 I ett avgörande från MD uttalade domstolen att 

ett företags dominans och strukturen på den marknad där företaget verkar, kan påverka före-

tagets ansvar att inte missbruka sin ställning.
102

 Det bör noteras att även om det ofta är leve-

rantörer som uppfattas som det missbrukande ledet, är jämväl köparledet lika potentiellt ka-

pabelt att missbruka sin dominerande ställning.
103

  

 

                                                 
95

 Se t.ex. kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrens-

lagstiftning (EGT C 372, 9.12.1997, s. 5–13).  
96

 Se Bernitz, Konkurrensrätten på dagligvarumarknaden, ERT 2004 s. 239. 
97

 Se a.a. 
98

 Se a.a. 
99

 Se dom Genuas hamn, C-179/90, EU:C:1991:464, punkt 15, där hamnen i Genua, Italien, ansågs vara en vä-

sentlig del av den gemensamma marknaden.  
100

 Se art. 102 FEUF.  
101

 Se dom Hoffmann-La Roche, EU:C:1979:36, punkt 91.  
102

 Se MD 2011:14. 
103

 Se Bernitz, Konkurrensrätten på dagligvarumarknaden, ERT 2004 s. 239. Bernitz kallar det för buying po-

wer – köparmakt. 
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Missbruksbeteendet kan klassificeras i två olika kategorier; (1) exploaterande och (2) ute-

stängande prismissbruk.
104

 Det exploaterande missbruket syftar till att tillskansa sig fördelar 

som inte finns vid en normal konkurrens, t.ex. monopolpriser.
105

 Det utestängande missbruket 

är ett missbruk som syftar till att begränsa konkurrensen genom att t.ex. försvåra inträde av 

nya företag på marknaden.
106

 I uppsatsen kommer det utestängande missbruket i form av un-

derprissättning att belysas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 Se Henriksson, Rätten till priskonkurrens - i marknadsdominans, s. 31. Se även Karlsson & Östman, Konkur-

rensrätt – en handbok, s. 663.  
105

 Se Henriksson, Rätten till priskonkurrens - i marknadsdominans, s. 31. 
106

 Se a.a. 
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3 Onormalt lågt anbud och underprissättning 

3.1 Inledning 

Hur förhåller sig det onormalt låga anbudet vid en offentlig upphandling till en underprissätt-

ning i en likadan upphandlingssituation? Har det någon betydelse att anbudsgivaren är en 

marknadsdominant? I kontrast till det mindre företaget, har en marknadsdominerande aktör 

av förklarliga skäl andra förutsättningar att konkurrera vid en offentlig upphandling. Utnytt-

jandet av en dominerande ställning kan bestå i ett för en marknadsekonomi adekvat agerande, 

t.ex. attraktiva erbjudanden med låga priser. Emellertid kan utnyttjandet även bestå i att aktö-

ren begränsar marknaden genom inträdeshinder för andra aktörer, t.ex. genom att offerera 

påtagligt låga priser.  

 

Kapitlet syftar i huvudsak till att undersöka när ett anbud ska bedömas som ett onormalt lågt 

anbud och som en underprissättning. För att klassificera ett anbud som onormalt lågt eller 

underprissatt, fordras att en tolkning av begreppen görs. Inledningsvis kommer emellertid den 

direktivkonforma tolkningen att beskrivas. Syftet är att klargöra tolkningsproblematiken då 

lagstiftningen, som bygger på ett äldre direktiv, har att ta hänsyn till regleringen i ett yngre 

direktiv.  

 

3.2 Direktivkonform tolkning 

En intressant fråga som presumtiva anbudsgivare och upphandlande myndigheter sannolikt 

kommer att ställas inför är hur regleringen i direktiv 2014/24/EU förhåller sig till nuvarande 

nationell lagstiftning. Samtidigt som direktiv 2014/24/EU antogs av EU:s ministerråd, base-

ras den nationella lagstiftningen fortsatt på dess äldre förlaga, direktiv 2004/18/EG. Situat-

ionen är emellertid inte unik, i synnerhet inte vad avser den unionsrättsliga regleringen av 

offentlig upphandling. I domen Inter-Environnement Wallonie fastslog domstolen att med-

lemsstaterna måste avhålla sig från att vidta åtgärder som kan äventyra ett direktivs genomfö-

rande i nationell lagstiftning.
107

 Denna s.k. spärrverkan av direktiv innan genomförandetidens 

utgång följer även av art. 4.3 FEU och art. 288 FEUF. I en senare dom, Adeneler, fastslog 

domstolen att medlemsstaternas domstolar i största möjliga mån ska undvika att tolka den 

nationella rätten på ett sätt som riskerar att äventyra direktivets syfte även innan genomföran-

detidens utgång.
108

 Härav framträder ett krav på en indirekt direktivkonform tolkning.
109

 Den 

                                                 
107

 Se dom Inter-Environnement Wallonie, C-129/96, EU:C:1997:628, punkt 45. 
108

 Se dom Adeneler, C-212/04, EU:C:2006:443, punkterna 121-123.  
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indirekt direktivkonforma tolkningen kan även sägas vara ett uttryck för unionsrättens före-

träde framför nationell rätt.
110

 Av det sagda torde reglerna i LOU även under genomförandet-

iden att tolkas utifrån lagtexten och direktiv 2004/18/EG, men i ljuset av motsvarande be-

stämmelsers innebörd i direktiv 2014/24/EU.  

 

3.3 Begreppet onormalt lågt anbud förklaras 

Begreppet onormalt lågt anbud beskrivs varken i LOU eller i något av direktiven för den 

klassiska sektorn. Inför genomförandet av direktiv 2004/18/EG i svensk lagstiftning, diskute-

rades dock det onormalt låga anbudet och tolkningen av detsamma, där anbudet framför allt 

ansågs behöva bedömas i förhållande till upphandlingsföremålet.
111

 En ytterligare aspekt att 

ta hänsyn till i bedömningen, är om anbudet kommer att innebära ytterligare krav på ersätt-

ning, eller om det pris som anbudet innehåller är onormalt lågt i förhållande till marknadspri-

set på varorna, tjänsterna eller byggentreprenaden.
112

 Inför genomförandet av direktiv 

2014/24/EU, förefaller inte bedömningen av begreppet ha ändrats nämnvärt. Det onormalt 

låga anbudet torde enligt delbetänkandet även fortsättningsvis bedömas i förhållande till 

marknadsvärdet på upphandlingsföremålet och ställas i relation till vad som kan anses vara 

vedertaget ur ett affärsmässigt perspektiv.
113

 Om t.ex. ett anbud understiger marknadspriset 

eller produktionskostnaderna, torde anbudet kunna ifrågasättas ur en strikt affärsmässig be-

traktelse. Det ankommer härvidlag på medlemsstaterna att göra en egen bedömning om be-

greppets innebörd.
114

 I beaktandeskäl 103 i direktiv 2014/24/EU anges, att anbud som förefal-

ler vara onormalt låga i förhållande till de uppräknade upphandlingsobjekten, kan på de 

grunder som framgår av omständigheterna i fallet, baseras på tekniskt, ekonomiskt eller rätts-

ligt osunda antaganden. I övrigt finns ingen ledning i direktivet.  

 

Praxis och underrättsavgöranden avviker inte från vad förarbetena ger vid handen. I sitt för-

slag till avgörande i de förenade domarna Lombardini och Mantovani definierade generalad-

vokaten ett onormalt lågt anbud som ”[i]nte ett abstrakt begrepp. Tvärtom definieras det uti-

från kontrakt som tilldelningen rör och i förhållande till arbetet.".
115

 Yttrandet styrker upp-

                                                                                                                                                        
109

 Se Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 200 ff. och Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 93 ff. 
110

 Se dom Costa mot E.N.E.L., EU:C:1964:66. Se även Hettne, Rättsprinciper som styrmedel, s. 213.  
111

 Se SOU 2005:22, s. 358.  
112

 Se prop. 2006/07:128, s. 351 och s. 407. 
113

 Se SOU 2014:51, s. 303.  
114

 Se de förenade domarna Lombardini och Mantovani, EU:C:2001:640, punkt 67. 
115

 Se förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer i de förenade domarna Lombardini och 

Mantovani, C-285/99 och 286/99, EU:C:2001:314, s. I-9245. 
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fattningen om att det onormalt låga anbudet torde avgöras genom in casu-bedömningar och 

det förefaller därför inte lämpligt att ge begreppet någon bestämd innebörd. Istället för att 

betrakta begreppet med en i förväg given innebörd, ska en upphandlande myndighet i stället 

beakta alla relevanta faktorer som kan hänföras till den aktuella tjänsten då den prövar 

huruvida anbudet är onormalt lågt. Syftet är att säkerställa en sund konkurrens i upphand-

lingsprocessen.
116

 För att säkerställa att en relevant prövning av anbudet utförs, kan en upp-

handlande myndighet inhämta uppgifter från branschorganisationer eller fackförbund om 

genomsnittliga kostnader för liknande arbeten som det den aktuella upphandlingen rör.
117

  

 

I doktrinen finns flera källor som behandlar begreppet onormalt lågt anbud. Dock ger inte 

heller doktrinen ger några mer precisa beskrivningar eller tolkningar av begreppet. En upp-

fattning som återkommer är att det onormalt låga anbudet får avgöras in casu.
118

 Arrowsmith 

menar t.ex. att ett onormalt lågt anbud kan medföra att anbudsgivaren inte kommer att kunna 

leverera det erbjudna i enlighet med kontraktet, en uppfattning som även återges i SOU 

2014:51.
119

 Oförmågan att leverera varan eller tjänsten ska i detta perspektiv förstås så att det 

offererade priset inte står i proportion till upphandlingsföremålet, och att anbudet därför ska 

anses vara onormalt lågt.
120

 Skulle anbudet väsentligen underskrida självkostnadspriset för att 

framställa varan eller tjänsten, är det även ett tecken på att anbudet kan anses vara onormalt 

lågt.
121

 Tillfälliga kampanjer eller låga priser p.g.a. nyetablering torde dock inte kvalificeras 

som onormalt låga anbud, så länge anbudsgivaren kan visa att den klarar av att leverera upp-

handlingsföremålet enligt kontraktet.
122

 Utförsäljning av konkursbon omfattas sannolikt inte 

heller av regleringen då syftet med det låga priset i det fallet inte rör osunda försäljningsme-

toder, utan snarare är ett sätt att minska samhälleliga ekonomiska förluster.
123

  

 

Rättskällorna visar således en överensstämmande bild över hur begreppet onormalt lågt an-

bud kan tolkas. I metodavsnittet angavs emellertid att det i vissa fall kan vara motiverat att 

söka sig utanför de traditionella rättskällorna då unionsrätten ska betraktas ur ett rättsveten-

                                                 
116

 Se dom Data Medical Service, C-568/13, EU:C:2014:2466, punkt 50. 
117

 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober 2013 (mål nr 2598-2601-13). 
118

 Se t.ex. Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 273, 

not 1226 och Nord, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 12 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01. 
119

 Se Arrowsmith, The law of Public and Utilities Procurement, 2014, s. 802 och SOU 2014:51, s. 303.  
120

 Se Arrowsmith, The law of Public and Utilities Procurement, 2014, s. 802. 
121

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 406.  
122

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 406. 
123

 Det bör nämnas att det av LOU 4:7 1 st. p. 4 framgår att en upphandlande myndighet får använda förhandlat 

förfarande utan föregående annonsering för tilldelning av varukontrakt, om det är möjligt att anskaffa varor på 

särskilt förmånliga villkor genom att köpa i samband med att en leverantör t.ex. har försatts i konkurs.  
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skapligt perspektiv.
124

 Den enade bilden kan både tala för och emot att söka sig utanför rätt-

skällelärans ramar för att bestämma begreppets innebörd; för i syfte att kritiskt söka en avvi-

kande uppfattning och emot p.g.a. den helt överensstämmande bilden. Det synes emellertid 

nödvändigt att inhämta KKV:s tolkning av det onormalt låga anbudet. KKV har ett ansvar för 

att följa lagstiftning och praxis som motverkar en effektiv offentlig upphandling, varför myn-

dighetens uppfattning är adekvat att inhämta i denna framställning.
125

 I en rapport till KKV 

om osund konkurrens vid offentlig upphandling framgår att med ett onormalt lågt anbud av-

ses "[e]tt anbud som den upphandlande myndigheten har grund [för] att förkasta när myndig-

heten har tillämpat förfarandet som beskrivs i [LOU 12:3].".
126

 Förklaringen förefaller emel-

lertid inte ge mer ledning än vad som uttryckligen framgår av lagtexten. I samma rapport 

framgår att den upphandlande myndigheten kan använda sig av uppgifter från olika bransch-

organisationer i sin bedömning huruvida ett anbud är onormalt lågt eller inte, något som 

NOU tidigare tvärtemot avrådde ifrån.
127

 NOU motiverade sitt ställningstagande med att 

branschorganisationernas "[r]iktprisliknande information [kunde] ha en konkurrensbegrän-

sande effekt och därigenom motverka syftet med LOU:s huvudregel om affärsmässighet.".
128

 

NOU:s ställningstagande är rimligt, framför allt ur en konkurrensbegränsande aspekt. I delbe-

tänkandet, om vilket yttrandet avsåg, föreslogs att branschorganisationerna skulle fortsätta 

sprida kunskap om rimliga priser för vissa tjänster; en uppfattning som av allt att döma senare 

återkom i den nämnda rapporten.
129

 En avvikande uppfattning om lämpligheten i att bransch-

organisationerna sprider information om rimliga prisnivåer har av allt att döma funnits, men 

sedan NOU avvecklades år 2007 och upphandlingsfrågorna övergick till KKV, har kritiken i 

detta avseende bytts till rekommendationer. I ett senare yttrande konkretiserar KKV det 

onormalt låga anbudet som en prisnivå, så låg att det finns anledning att anta att anbudsgiva-

ren inte kommer kunna eller vilja leverera enligt de erbjudna villkoren, utan i stället försöker 

kompensera förlusten som uppstår genom högre priser på andra tjänster som följer med kon-

traktet.
130

  

                                                 
124

 Se avsnitt 1.3.  
125

 Se regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv (dnr 

N2014/5718/ MK och N2014/5296/KLS (delvis)), s. 1. 
126

 Se KKV:s rapportserie 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 60. 
127

 Se a.a., s. 65. Jfr NOU:s yttrande av den 5 februari 1998 (dnr 267/97-22).  
128

 Se NOU:s yttrande av den 5 februari 1998 (dnr 267/97-22). 
129

 Se SOU 1997:111, s. 497.  
130

 Se KKV:s yttrande av den 4 mars 2013 (dnr 83/2013). Det kan i sammanhanget nämnas att KKV själva ge-

nomfört en upphandling av ett ramavtal om interaktiva vägledningar som kritiserats. KKV valde ut tre ramav-

talsleverantörer, varav en av leverantörerna hade offererat ett timpris om en krona på hälften av de erbjudna 

tjänsterna. Se vidare artiklar i nättidskrifterna Upphandling24 och Computer Sweden. I ett senare yttrande, dnr 
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Vad avser genomförandet av direktiv 2014/24/EU, kommer det att göras under våren 2016.
131

 

I delbetänkandet framgår att bestämmelserna om onormalt låga anbud i artikel 69 i direktiv 

2014/24/EU ska genomföras genom lag.
132

 Då det inte tidigare, vare sig i LOU eller i direktiv 

2004/18/EG, angivits vad ett onormalt lågt anbud innebär, förefaller det inte sannolikt att 

begreppet i just den svenska lagstiftningen skulle definieras.  

 

Mot bakgrund av det som anförts torde begreppet onormalt lågt anbud innebära, att anbudet, 

vid en objektiv och affärsmässig bedömning av de i fallet kända variablerna, påverkar kon-

kurrensutsättningen eller den ekonomiska risktagningen negativt, så att syftet med upphand-

lingen riskeras. Bedömningen avgörs in casu enligt gällande rätt, där syftet är att se om anbu-

det är så lågt att anbudsgivaren inte klarar av att leverera upphandlingsföremålet.  

 

3.3.1 Nollanbud 

Hittills har onormalt låga anbud som de framgår av unionsrätten och den svenska, nationella 

rätten, diskuterats. Ett onormalt lågt anbud synes förutsätta att det åtminstone finns ett angi-

vet pris för den upphandlande myndigheten att förhålla sig till. Emellertid förekommer även 

s.k. nollanbud där anbudsgivaren lämnar anbud vars pris har satts till noll kronor.
133

 Nollan-

budet i sig genererar av förklarliga skäl ingen vinst för anbudsgivaren, men denne lämnar 

sannolikt nollanbudet i förhoppning om att antingen ta igen förlusten genom andra delar av 

kontraktet, eller genom andra positiva externa effekter - t.ex. goodwill.
134

 Nollanbud har av 

domstolarna bedömts som onormalt låga anbud.
135

 

 

Ett anbud som tar ett steg längre än nollanbudet, är det s.k. negativa anbudet. Det är ett anbud 

där anbudsgivaren erbjuder den upphandlande myndigheten ersättning i vissa fall.
136

 Trots att 

anbudsgivaren erbjuder den upphandlande myndigheten ersättning - ett slags omvänt förhål-

lande mot det vedertagna förfarandet vid en upphandling - omfattas förfarandet sannolikt av 

                                                                                                                                                        
510/2014, s. 19, påtalade emellertid KKV att det enligt myndighetens uppfattning i princip aldrig kan anses vara 

ett brott mot de allmänna rättsprinciperna att anta ett onormalt lågt anbud.  
131

 Genomförandetiden för direktiv är i normalfallet två år. Se art. 90 i direktiv 2014/24/EU.  
132

 Se SOU 2014:51, s. 302.  
133

 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 15 december 2009 (mål nr 2767-2768-09).  
134

 Se Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics, s. 664 f. Se även Lundvall & Pedersen, Osund strategisk anbuds-

givning i offentlig upphandling, Uppdragsforskningsrapport 2001:1 för Konkurrensverket, s. 28 och Sundstrand, 

Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 276.  
135

 Se t.ex. Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 15 december 2009 (mål nr 2767-2768-09) och Förvaltnings-

rätten i Stockholms dom den 5 mars 2010 (mål nr 21748-10). Se emellertid HFD mål nr 6578-14 och 6579-14.  
136

 Se Förvaltningsrätten i Faluns dom av den 8 augusti 2014 (mål nr 1387-14). 
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upphandlingsreglerna.
137

 Erbjudandet från anbudsgivaren syftar i normalfallet nämligen till 

att generera vinst för denne. Således är sannolikt en motprestation från den upphandlande 

myndigheten förväntad då ett negativt anbud lämnats.
138

 Bedömningen av det negativa anbu-

det är som synes komplicerat. Nyligen har två mål fått prövningstillstånd i HFD, där saken 

rör hur bestämmelsen om onormalt låga anbud i LOU 12:3 ska tillämpas då anbuden bl.a. 

innehåller negativa priser.
139

  

 

Det saknas reglering om nollanbud i nationell- och i unionsrätten. Vid en samlad bedömning 

förefaller dock nollanbudet inordnas under reglerna om onormalt låga anbud.
140

 Marknads-

ställningen hos företaget som lämnat nollanbudet bör emellertid beaktas vid bedömningen. Är 

företaget marknadsdominerande, kan ett missbruk av marknadsdominerande ställning före-

ligga.  

 

3.4 Begreppet underprissättning förklaras 

Ett sätt för ett dominerande företag att ta kontroll över en marknad är att slå ut eller hindra 

andra företag genom underprissättning, även kallat predatory pricing eller rovprissättning.
141

 

En underprissättning kan vara ett missbruk av marknadsdominerande ställning och regleras i 

så fall i KL 2:7 2 st. p. 4 och i art. 102 FEUF. Syftet med regleringen om förbud mot miss-

bruk av marknadsdominerande ställning är att hindra marknadsdominanten att vidta konkur-

rensbegränsande åtgärder på den relevanta marknaden.
142

 Varken i lag- eller artikeltexten 

nämns emellertid begreppet underprissättning explicit.
143

 I bestämmelserna anges begräns-

ning av marknader som det konkurrensbegränsande beteendet, vilket bl.a. kan bestå av un-

derprissättning av varor eller tjänster. Om företaget, genom att sätta ett lågt pris på sina varor 

eller tjänster under en kortare tid, medvetet orsakar förluster eller avsiktligt avstår vinster i 

syfte att stärka sin egen position på den relevanta marknaden, kan en underprissättning vara 

                                                 
137

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 276. 
138

 Se NOU:s yttrande av den 26 augusti 2003 (dnr 2003/0039-28), s. 10 ff. Se även Sundstrand, Offentlig upp-

handling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt, s. 276.  
139

 Se HFD mål nr 6578-14, 6579-14. 
140

 Se domskälen i Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 5 mars 2010 (mål nr 21748-10). Se även Sund-

strand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 276 och Nord, Lag 

(2007:1091) om offentlig upphandling 12 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01.  
141

 I doktrinen förekommer flitigt benämningen rovprissättning. I denna uppsats är rovprissättning synonymt 

med underprissättning. Se Henriksson, Rätten till priskonkurrens, s. 57. Se även Alexandersson & Hultén, 

Orimligt låga bud vid upphandlingar, Ekonomisk debatt 2003, årg. 31, nr 7, s. 6.  
142

 Se t.ex. Bastidas Venegas, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 7 §, Lexino 2014-03-31. 
143

 Uppsatsen behandlar underprissättning vid missbruk av marknadsdominerande ställning som framgår av KL 

2:7 och av art. 102 FEUF. Ett närliggande område är konkurrensbegränsande samarbete mellan företag, vilket 

regleras i KL 2:1 och art. 101 FEUF. Det konkurrensbegränsande samarbetet omfattas emellertid inte av uppsat-

sens rättsfråga.  
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för handen.
144

 Underprissättningen skulle också kunna beskrivas som att priset underskrider 

nivån för att få full kostnadstäckning och därmed medför en förlust av eventuell vinst.
145

  

 

I unionsrättslig praxis hade EU-domstolen i domen AKZO att avgöra om ett företag överträtt 

konkurrensreglerna i art. 86 i EEG-fördraget.
146

 Företaget tillverkade en produkt och ansågs 

vara marknadsdominerande inom plastindustrin.
147

 Då ett konkurrerande företag erbjöd lägre 

priser för samma produkt än vad det dominerande företaget gjorde, dumpade marknadsdomi-

nanten sina priser till de kunder som det konkurrerande företaget levererade produkten till. 

Domstolen uttalade härvid följande:  

 

Priser som är lägre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna (dvs. de kostnader som va-

rierar i förhållande till den producerade mängden), och som ett dominerande företag 

tillämpar för att försöka slå ut en konkurrent, skall betraktas som missbruk. Ett domine-

rande företag har egentligen inget intresse av att tillämpa sådana priser, om det inte är 

för att slå ut sina konkurrenter för att sedan kunna höja sina priser med hjälp av sin mo-

nopolsituation, eftersom varje försäljning medför en förlust, nämligen samtliga fasta 

kostnader (dvs. de kostnader som är konstanta oavsett vilka kvantiteter som produceras) 

och åtminstone en del av de rörliga kostnaderna per producerad enhet.  

 

Priser som är lägre än de genomsnittliga totala kostnaderna, som omfattar fasta och rör-

liga kostnader, men som är högre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna, skall be-

traktas som missbruk när de fastställs inom ramen för en plan som syftar till att slå ut 

en konkurrent. Dessa priser kan nämligen utestänga företag från marknaden, vilka 

kanske är lika effektiva som det dominerande företaget, men vilka på grund av sin 

mindre ekonomiska styrka inte kan motstå den konkurrens de utsätts för.
148

  

 

Av domstolens uttalande framgår att priser som underskrider den genomsnittliga totala kost-

naden, men som överstiger den genomsnittliga rörliga kostnaden, presumeras vara konkur-

rensbegränsande i så måtto, att priserna inte kan anses generera någon vinst utan snarare 

                                                 
144

 Kommissionens meddelande om vägledning om kommissionens prioriteringar vid tillämpningen av art. 82 i 

EG-fördraget på företags missbruk av dominerande ställning genom utestängande åtgärder (EUT C 45, 

24.2.2009, s. 16). 
145

 Se prop. 1992/93:56, s. 87.  
146

 Art. 86 EEG-fördraget motsvaras idag av art. 102 FEUF.  
147

 Se dom AKZO, EU:C:1991:286, punkterna 55-62. 
148

 Se a.a., punkterna 71-72. 



32 

 

medför direkta förluster för företaget. Därtill ska särskilt beaktas att prissättningen ska ske i 

ett konkurrensbegränsande syfte för att betecknas som ett underpris i konkurrensrättslig be-

märkelse.
149

 En tillfällig kampanj eller teckningserbjudanden torde sannolikt inte räknas som 

en underprissättning, utan kan snarare hänföras till helt adekvata, konkurrensmässiga åtgär-

der.
150

  

 

I doktrinen framträder en tämligen enad uppfattning om tolkningen av begreppet underpris-

sättning. Den gemensamma nämnaren förefaller vara att avsiktsrekvisitet framställs som den 

avgörande faktorn om prissättningen är ett underpris eller inte ur ett konkurrensrättsligt per-

spektiv.
151

 Till exempel kan avsiktsrekvisitet visa sig genom att ett (större) företag sätter 

orimligt låga priser på sina varor eller tjänster i syfte att begränsa konkurrenternas ekono-

miska rörelsefrihet på marknaden.
152

 Underpriset kan även tolkas som att det är ett sätt att 

tvinga bort konkurrenter från marknaden eller att hindra dem från att inträda på samma mark-

nad.
153

 I doktrinen förekommer även begreppet selektiv prissättning, vilken har drag av un-

derprissättningens karaktär.
154

 Den selektiva prissättningen kan antingen utgöra en egen form 

av missbruk eller, beroende på omständigheterna, vara fråga om underprissättning.
155

 Pris-

sättningsformen kan t.ex. bestå i att vissa kunder erbjuds lägre priser, eller att prissänkningen 

avser en avgränsad del av en viss geografisk eller produktmässig marknad.
156

  

 

Inledningsvis nämndes att underprissättningen kan vara ett sätt för ett dominerande företag att 

ta kontroll över en marknad. Det ska särskilt betonas att underprissättningen utförs av en 

marknadsdominant, vilket medför att en icke-marknadsdominerande inte kan, i konkurrens-

                                                 
149

 Se dom AKZO, EU:C:1991:286, punkterna 71-72. Se även Bergman, Missbruk av dominerande ställning på 

avreglerade marknader, ERT 2003, nr 1, s. 25. Andra uppmärksammade dom som avgjorts där rättsfrågan rört 

underprissättning, är dom Post Danmark, C-209/10, EU:C:2012:172 och MD 2011:14. 
150

 Se t.ex. KKV:s beslut av den 27 april 1995 (dnr 1175/94). Se även Karlsson & Östman, Konkurrensrätt - en 

handbok, s. 699.  
151

 Att prissättningen ska ske i ett konkurrensbegränsande syfte, kallas för avsiktsrekvisitet - se t.ex. Indén, Kon-

kurrensrätten och den offentliga säljverksamheten - en ny konfliktlösningsregel, JT 2009/10 s. 286. 
152

 Se Henriksson, Predatory foreclosure and EC Competition Law, ERT 2008 s. 689. Se även Bastidas Vene-

gas, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 7 §, Lexino 2014-03-31. 
153

 Se Bergman, Missbruk av dominerande ställning på avreglerade marknader, ERT 2003 s. 21 och Karlsson & 

Östman, Konkurrensrätt - en handbok, s. 696.  
154

 Se Henriksson, Rätten till priskonkurrens - i marknadsdominans, s. 809 och Karlsson & Östman, Konkur-

rensrätt - en handbok, s. 703 f. Se även Bastidas Venegas, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 7 §, Lexino 2014-

03-31. 
155

 Se Karlsson & Östman, Konkurrensrätt - en handbok, s. 703, not. 231. 
156

 Se Henriksson, Rätten till priskonkurrens - i marknadsdominans, s. 809 och Karlsson & Östman, Konkur-

rensrätt - en handbok, s. 703. Den selektiva prissättningen kommer emellertid inte att utredas särskilt i denna 

uppsats, då den upphandlande myndighetens undersökningsplikt över huruvida anbudsgivaren samtidigt erbju-

der ett högre pris för samma vara eller tjänst någon annanstans, eller till någon annan kund, synes falla utanför 

den upphandlande myndighetens åtagande.  
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rättslig mening, ange underpriser. En icke-marknadsdominant kan förvisso ange ett underpris 

per se, men rekvisitet för missbruk av marknadsdominerande ställning brister då företaget 

inte är dominerande.  

 

Av det sagda kan utläsas, att rättskällorna ger en harmoniserad bild av begreppet underpris-

sättning. Underprissättningen innebär således att ett företag anger en prisnivå som medför 

ekonomisk förlust för denne, samtidigt som företaget accepterar förlusten under en begränsad 

tid med målet att konkurrensen ska upphöra. För att avgöra om en faktisk underprissättning 

har skett i en specifik situation, finns ett antal utvecklade test till hjälp vid bedömningen.
157

 

Det bör dock poängteras att all underprissättning inte utgör missbruk av marknadsdomine-

rande ställning. Det väsentliga vid bedömningen om huruvida ett missbruk av marknadsdo-

minerande ställning genom underprissättning föreligger, är om avsiktsrekvisitet är uppfyllt 

eller inte.  

 

3.5 Onormalt lågt anbud eller underprissättning  

Det torde vara svårt för en upphandlande myndighet att endast genom anbudets storlek av-

göra huruvida myndigheten har framför sig ett onormalt lågt anbud eller en underprissätt-

ningssituation. Det kontradiktoriska förfarandet förefaller emellertid vara inkörsporten till ett 

eventuellt fastställande av konkurrensbegränsat beteende. Emellertid uppstår vissa problem 

om den upphandlande myndigheten begär in förklaringar från anbudsgivaren om varför an-

budet är onormalt lågt. Av LOU 12:3 föreligger en skyldighet att iaktta det kontradiktoriska 

förfarandet, men vad avser underprissättningssituationen finns i upphandlingslagstiftningen 

inget motsvarande samrådsförfarande. Det kan t.o.m. vara så att den upphandlande myndig-

heten inte alls får begära en förklaring av anbudsgivaren.
158

  

 

En prissänkningsstrategi kan ha flera orsaker. Den gemensamma nämnaren för underprissätt-

ningen och det onormalt låga anbudet är emellertid att det offererade priset med låg grad av 

sannolikhet genererar någon vinst för anbudsgivaren. Att uteslutande betrakta det offererade 

priset torde sällan vara tillräckligt för att fastställa om det föreligger en underprissättning. Det 

bör påpekas att det inte är den upphandlande myndighetens sak att bevaka att aktörerna följer 

                                                 
157

 Se exempelvis Areeda Turner-testet (Henriksson, Rätten till priskonkurrens – i marknadsdominans. s. 144 f), 

Greers uppsåtstest (Se a.a., s. 161 f) och Williamsons utbudstest (Henriksson, Se a.a., s. 164 f). Se även prop. 

2007/08:135, s. 70 och Karlsson & Östman, Konkurrensrätt - en handbok, s. 697 ff. Någon närmare analys av 

de olika metoderna kommer emellertid inte att göras, då problematiken i detta avseende inte omfattas av uppsat-

sens syfte. 
158

 Se LOU 10:2 3 st. där punkten 4 är undantagen. Se vidare avsnitt 5.2.  
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de konkurrensrättsliga reglerna i ett större perspektiv.
159

 Emellertid har den upphandlande 

myndigheten en skyldighet att förhålla sig till de allmänna rättsprinciperna för offentlig upp-

handling, varför myndigheten likväl berörs av problematiken vid en underprissättning.
160

 Den 

upphandlande myndigheten kan sägas ha en indirekt skyldighet att beakta de konkurrensrätts-

liga reglerna för att undersöka om aktören faktiskt klarar av att fullgöra kontraktet. Kommiss-

ionen har i en studie uttalat att om konkurrenslagstiftning saknades, skulle underprissättning 

vara ett logiskt val för en marknadsdominant.
161

 Uttalandet är adekvat då det framstår som 

uppenbart att ett företag hellre är ensam aktör på marknaden, än att dela den med sina kon-

kurrenter. Som ensam aktör kan företaget istället agera som monopolist och vara mark-

naden.
162

 En liknande bedömning avseende reglerna om onormalt låga anbud förefaller inte 

vara osannolik, då prissättningsformerna uppvisar påfallande likheter.  

 

Den praxis som domen AKZO skapat följdes bl.a. upp av MD i ett uppmärksammat mål, MD 

2000:2. Målet förtjänar att belysas, då det tar upp en del av den problematik som uppsatsen 

tematiserar; nämligen ett onormalt lågt anbud som ingivits av en marknadsdominant.
163

 I må-

let var frågan om underprissättning på den relevanta marknaden skett.
164

 Efter att ha analyse-

rat företagets kostnadsbild och den relevanta marknaden, fann domstolen att företaget inte 

kunde täcka sina kostnader genom den prissättning företaget erbjöd vid upphandlingen. Dom-

stolen fastslog därför att ett missbruk av marknadsdominerande ställning genom underpris-

sättning förekommit. Den bärande argumentationen i målet rörde syftet med företagets under-

prissättning, vilket befanns vara konkurrensbegränsande. Företaget hade inte inkluderat vissa 

kostnader i prisberäkningen, vilket enligt praxis (AKZO-domen) medförde att anbudet visade 

sig vara underprissatt. Då avsiktsrekvisitet även befanns styrkt, förelåg ett missbruk av mark-

nadsdominerande ställning och företaget dömdes till ansvar.  

 

För att kunna avgöra om en underprissättning föreligger, måste anbudsgivarens marknads-

ställning fastställas. En icke-marknadsdominerande aktör kan inte ägna sig åt underprissätt-

ning i konkurrensrättslig mening. Den kanske mest givna förklaringen är att ett missbruk av 

                                                 
159

 Att ålägga den upphandlande myndigheten en kontrollskyldighet om huruvida anbudsgivaren förhåller sig till 

konkurrensbegränsningsreglerna, vore att föreskriva myndigheten KKV:s arbetsuppgifter. 
160

 De grundläggande principerna för offentlig upphandling framgår av LOU 1:9 och redovisas i avsnitt 2.2.2. 
161

 Commission of the European Communities, Sixteenth Report on Competition Policy, 1986, s. 232. 
162

 Se Pindyck & Rubinfeld, Microeconomics, s. 358.  
163

 Se KKV:s beslut av den 22 november 1995 (dnr 906/95), där det framgår att SJ:s anbud understeg den närm-

aste anbudsgivarens med 4 miljoner kronor/år.  
164

 Vid tillfället för domens behandling motsvarades KL 2:7 av Konkurrenslagen (1993:20), 19 §.  
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marknadsdominerande ställning genom underprissättning aldrig kan förekomma hos icke-

marknadsdominerande aktörer. Kriteriet om marknadsdominans uppfylls aldrig. Anbudet kan 

förvisso lämnas i ett konkurrensbegränsande syfte, men genom sin ställning på marknaden 

har inte den icke-dominerande aktören en sådan påverkan att konkurrensen i ett större per-

spektiv riskerar att snedvridas.  

 

Liksom det onormalt låga anbudet avgörs in casu, torde samma förutsättningar gälla för be-

dömningen av en enskild underprissättning. I sak skulle det därför kunna sägas att det onor-

malt låga anbudet och underprissättningen är detsamma.
165

 En förklaring till detta torde vara 

att upphandlings- och konkurrensreglernas syften har vissa likheter. Upphandlingsrätten syf-

tar bl.a. till att skydda en rättvis konkurrens och att skydda anbudsgivare mot godtycklighet 

vid kontraktstilldelningen.
166

 Bestämmelserna om missbruk av marknadsdominerande ställ-

ning syftar till att hindra markandsdominanter att utnyttja sin position för att begränsa kon-

kurrensen på marknaden genom olika åtgärder.
167

 Som synes delas syftet avseende målsätt-

ningen; att begränsa möjligheten för aktörer att ägna sig åt konkurrensbegränsande åtgärder i 

olika former.  

 

Tidigare nämndes att en upphandlande myndighet visserligen inte har någon utredningsplikt 

avseende anbudsgivarens eventuella överträdelse av konkurrensbegränsningsreglerna. Likväl 

har myndigheten att beakta de allmänna rättsprinciperna för offentlig upphandling. Av den 

anledningen kan det diskuteras om den upphandlande myndigheten är skyldig att kontrollera 

riktigheten i ett ingivet anbud? I domen EVN Wienstrom fann domstolen att riktigheten i ett 

anbud skulle kunna kontrolleras, men att det inte förelåg någon skyldighet för den upphand-

lande myndigheten att kontrollera anbudet.
168

 Det saknas svensk HFD-praxis och, såvitt är 

känt, uttalanden i förarbeten. I ett avgörande från Kammarrätten i Jönköping, fastslog dom-

stolen emellertid att det inte kunde åläggas någon skyldighet för den upphandlande myndig-

heten att kontrollera riktigheten i anbudsgivarens anbud.
169

 Enligt kammarrätten kunde kon-

trollskyldigheten åtminstone inte sträckas längre än till att fordra en jämförelse mellan in-

                                                 
165

 Se t.ex. dom av den 11 maj 2010, PC-Ware, T-121/08, EU:T:2010:183, där onormalt lågt anbud och under-

pris används ömsom om varandra och emellanåt som synonymer. 
166

 Se t.ex. Nord, Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 12 kap. 3 §, Lexino 2012-07-01 och Rosén Anders-

son m.fl., LOU (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 3 §. 
167

 Se t.ex. Bastidas Venegas, Konkurrenslag (2008:579) 2 kap. 7 §, Lexino 2014-03-31. 
168

 Se dom EVN Wienstrom, C-448/01, EU:C:2003:651, punkterna 49-52.  
169

 Se Kammarrätten i Jönköpings dom av den 27 september 2011 (mål nr 1472-1474-11).  
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formationen i anbudet med de obligatoriska krav som framgått av förfrågningsunderlaget.
170

 

Förfrågningsunderlagets utformning och formulering bedömdes i ett annat avgörande från 

kammarrätten, där domstolen fann att det inte förelåg några hinder för den upphandlande 

myndigheten att kontrollera om en uppgift i ett anbud var korrekt och den upphandlande 

myndigheten kunde därför begära att anbudsgivaren visade att kravet var uppfyllt.
171

 Det fö-

religger således ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att kontrollera det in-

givna anbudets riktighet. Det bör dock påpekas att om den upphandlande myndigheten inte 

iakttar de allmänna rättsprinciperna, kan LOU 16:6 aktualiseras och upphandlingen kan där-

vid behöva göras om. Förutsättningarna härför är att den upphandlande myndigheten har bru-

tit mot de allmänna rättsprinciperna eller någon bestämmelse i LOU, samt att överträdelsen 

medfört att leverantören har eller kan komma att lida skada. I ett större perspektiv kan ett 

åsidosättande av de allmänna rättsprinciperna även hindra den fria rörligheten av varor och 

tjänster inom EU.  

 

Mot bakgrund av vad som hittills framkommit ter sig svaret på frågan, om det onormalt låga 

anbudet är detsamma som en underprissättning, variera beroende på anbudsgivarens ställning 

på den relevanta marknaden. Det kan även konstateras att syftet med regleringarna om onor-

malt lågt anbud och underprissättning överensstämmer med varandra avseende att begränsa 

möjligheten för en aktör att ägna sig åt konkurrensbegränsande åtgärder i olika former. Bero-

ende på om företaget är marknadsdominerande kan konkurrensreglerna aktualiseras och det 

onormalt låga anbudet kan därför även utgöra en underprissättning, oavsett om samhan-

delskriteriet är uppfyllt.
172

 Är företaget däremot inte marknadsdominerande torde konkurrens-

reglerna inte kunna åberopas, varför reglerna om onormalt lågt anbud i LOU 12:3 bör aktua-

liseras.
173

 Föremålet för bedömningen, dvs. det offererade priset, torde behöva bedömas in 

casu i förhållande till upphandlingsföremålet.  

                                                 
170

 Med förfrågningsunderlag menas att den upphandlande myndigheten tillhandahåller en detaljerad beskriv-

ning över vad som ska upphandlas. Genom förfrågningsunderlaget ska leverantören kunna bilda sig en uppfatt-

ning om vad upphandlingen omfattar för att kunna lämna ett anbud som är anpassat till företagets ekonomiska 

förmåga. Förfrågningsunderlaget ska vara tydligt utformat och inte lämnas öppet för tolkningar, vilket skulle 

kunna strida mot generalklausulen i LOU 1:9 (se Kammarrätten i Sundsvalls dom av den 27 november 2006 

(mål nr 2509-06)). Av unionsrättslig praxis framgår att principen om öppenhet inte anses uppfyllt om samtliga 

krav och kriterier inte angivits i förfrågningsunderlaget eller i annonsen, se dom Traunfellner, C-421/01, 

EU:C:2003:549, punkterna 27-29. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av of-

fentliga kontrakt (ak. avh.), s. 206. 
171

 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 7 maj 2013 (mål nr 661-13).  
172

 Se avsnitt 2.3.1. 
173

 Det bör påpekas att uppsatsen endast behandlar konkurrensbegränsning genom missbruk av marknadsdomi-

nerande ställning. Ett företag som inte är marknadsdominerande kan mycket väl bryta mot konkurrensreglerna, 

t.ex. genom ett samordnat förfarande som framgår av art. 101.1 FEUF och KL 2:1.  
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3.6 Sammanfattning  

Kapitlet syftade till att utreda begreppen onormalt lågt anbud och underprissättning. Därutö-

ver ämnades utröna huruvida en underprissättning kan utgöra ett onormalt lågt anbud vid en 

offentlig upphandling.  

 

Då uppsatsen analyserar en reglering som idag bygger på direktiv 2004/18/EG, var det inled-

ningsvis nödvändigt att klargöra i vilken mån det nya direktivet 2014/24/EU påverkar be-

dömningen av frågorna som ställdes. Under genomförandetiden för direktiv 2014/24/EU 

kommer LOU fortsatt att tillämpas, vilket innebär att den nationella och unionsrättsliga lag-

stiftningen inte är helt i överensstämmelse. Genomförandetiden för det nya direktivet är två år 

och en ny svensk lagstiftning förväntas träda i kraft under våren 2016. Intill dess följer det av 

praxis att medlemsstaternas domstolar bör undvika att, innan genomförandetidens utgång, 

tolka den nationella rätten på ett sätt som äventyrar direktivets syfte. Härvidlag inträder ett 

krav på en indirekt direktivkonform tolkning, något som medför att reglerna i LOU även un-

der genomförandetiden ska tolkas utifrån lagtexten och direktiv 2004/18/EG, men i ljuset av 

motsvarande innebörd i direktiv 2014/24/EU. 

Av kapitlet framgår vidare att onormalt låga anbud och anbud som är underprissatta i hu-

vudsak måste undersökas genom in casu-bedömningar. Det går av förklarliga skäl inte att 

ange någon specifik summa eller ens ett uppskattat medelvärde för att avgöra om ett anbud är 

onormalt lågt eftersom varje situation är unik. Det avgörande är i stället att se dels till an-

budsgivarens faktiska möjlighet att kunna leverera upphandlingsföremålet, dels till anbudets 

affärsmässighet ur ett brett perspektiv.  

 

Det kan slutligen konstateras att syftet med reglerna om onormalt lågt anbud och missbruk av 

marknadsdominerande ställning genom underprissättning överensstämmer avseende att in-

skränka möjligheterna för aktörer att agera konkurrensbegränsande. Om företaget är mark-

nadsdominerande kan konkurrensreglerna aktualiseras och det onormalt låga anbudet kan 

därför även utgöra en underprissättning, oavsett om samhandelskriteriet är uppfyllt. Under-

prissättningen förutsätter emellertid att avsiktsrekvisitet är uppfyllt. Ett onormalt lågt anbud 

som lämnats av en icke-marknadsdominant kan däremot inte bedömas som en underprissätt-

ning eftersom rekvisitet för marknadsdominerande ställning inte är uppfyllt. Härvidlag före-

faller icke-marknadsdominantens anbud istället bedömas som onormalt lågt. Underprissätt-
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ningen och det onormalt låga anbudet kan i sak vara detsamma, men bedömningen och den 

vidare hanteringen av prissättningsformerna skiljer sig åt.
174

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
174

 Se vidare analyserna om förkastande av onormalt låga anbud (kapitel 4) och uteslutning p.g.a. allvarligt fel i 

yrkesutövningen (kapitel 5).  
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4 Förkastande av onormalt lågt anbud  

4.1 Inledning  

Såsom framgått av föregående kapitel, är det onormalt låga anbudet mångfacetterat och med-

för en mängd ställningstaganden under upphandlingsprocessen. Frågorna är inte isolerade till 

anbudsgivaren; även den upphandlande myndigheten träffas av problematiken. Ett förkas-

tande av ett anbud kan leda till överprövning från anbudsgivarens sida och, om den upphand-

lande myndigheten låter anbudsgivaren fortsatt delta i upphandlingsprocessen, finns risk att 

en annan anbudsgivare ansöker om överprövning.
175

  

 

Om den upphandlande myndigheten offereras ett anbud som den bedömer väsentligen under-

skrider det uppskattade värdet av kontraktet, finns en risk att anbudsgivaren inte kommer att 

kunna leverera varan eller tjänsten. Syftet med möjligheten att förkasta ett onormalt lågt an-

bud är därför att effektivisera upphandlingsprocessen och minimera risken för att den upp-

handlande myndigheten tecknar avtal med en leverantör som inte uppfyller kontraktet då 

överenskommelsen inte bär sig ekonomiskt.
176

  

  

Då en upphandlande myndighet bedömt att ett ingivet anbud förefaller vara onormalt lågt, har 

den att förhålla sig till att antingen (1) låta anbudet passera anbudsförfarandet utan åtgärd och 

fortsatt låta anbudsgivaren delta i upphandlingsförfarandet, eller (2) förvissa sig om anbudets 

seriositet, för att därefter ta ställning till om anbudet ska förkastas eller inte.
177

  

 

I kapitlet kommer det undersökas huruvida regeln om förkastande av onormalt låga anbud är 

fakultativ eller obligatorisk. Utredningen tar sin utgångspunkt i bestämmelserna både i direk-

tiv 2004/18/EG och i direktiv 2014/24/EU i syfte att identifiera eventuella skillnader. Därutö-

ver kommer det undersökas om det föreligger någon möjlighet att underlåta att förkasta ett 

onormalt lågt anbud vid en offentlig upphandling. Läsaren påminns härvid om den direktiv-

konforma tolkningen av 2014/24/EU.
178

  

 

                                                 
175

 Se LOU 16:6, direktiv 89/665/EEG (första rättsmedelsdirektivet) och direktiv 2007/66/EG (ändringsdirekti-

vet). Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 70 

f. 
176

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 273. Se 

även Alexandersson & Hultén, Orimligt låga anbud vid offentliga upphandlingar, Ekonomisk debatt 2003, årg. 

31, nr 7, s. 10.  
177

 Se LOU 12:3 1 st.  
178

 Se avsnitt 3.2.  
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4.2 Fakultativt eller obligatoriskt förkastande  

4.2.1 Direktiv 2004/18/EG och LOU  

Av LOU 12:3 följer att en upphandlande myndighet får förkasta ett onormalt lågt anbud un-

der vissa omständigheter. Den fakultativa regleringen framträder inte lika tydligt i art. 55 i 

direktiv 2004/18/EG. Det framgår dock indirekt av artikeln då det står att om ett anbud före-

faller vara onormalt lågt, ska den upphandlande myndigheten skriftligen begära ett förtydli-

gande innan anbudet förkastas.
179

 Det bör hållas i minnet att det inte är det onormalt låga 

anbudet per se som föranleder ett eventuellt förkastande, utan anbudsgivarens förmodade 

misslyckande av leverans - vilket i sig förutsätts vara orsakat av det onormalt låga anbudet.
180

 

Syftet med att ge anbudsgivaren en möjlighet att förklara sitt onormalt låga anbud grundas på 

ett skydd mot den upphandlande myndighetens godtycke och kan ses som ett uttryck för prin-

cipen om öppenhet.
181

 I sammanhanget är det viktigt att poängtera att kommunikationen mel-

lan upphandlande myndighet och anbudsgivare sker skriftligen.
182

 Ett muntligt förfarande kan 

strida mot öppenhets- eller likabehandlingsprincipen och några personliga möten accepteras 

inte.
183

 

 

Regleringen om den fakultativa möjligheten till förkastande beskrivs, så vitt framgår, varken i 

beaktandeskälen till direktiv 2004/18/EG eller i någon av de grönböcker om offentlig upp-

handling där överväganden inför framtiden görs.
184

 I prop. 2006/07:128 som ligger till grund 

för dagens LOU behandlas inte frågan om den fakultativa möjligheten till förkastande i di-

rekta ordalag, men underförstått behandlas frågeställningen då anbudsgivarens möjlighet att 

lämna förtydliganden till anbudet nämns.
185

 Det ska samtidigt tilläggas att det inte heller, 

varken i direktivets beaktandeskäl eller i nu nämnda proposition, finns något som talar emot 

en fakultativ möjlighet att utesluta ett onormalt lågt anbud. Lydelsen i direktivet och LOU 

synes inte heller inbjuda till några alternativa tolkningar av den fakultativa regeln.  

 

                                                 
179

 Se art. 55.1 i direktiv 2004/18/EG.  
180

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 405.  
181

 Se dom Transporoute, 76/81, EU:C:1982:49, punkt 17.  
182

 Se de förenade domarna Lombardini och Mantovani, EU:C:2001:640, punkterna 51 och 55.  
183

 Se KKV:s rapportserie 2013:6, Osund konkurrens i offentlig upphandling, s. 69. 
184

 Påståendet grundas på informationen som finns i kommissionens grönbok om offentlig upphandling inom 

EU: Överväganden inför framtiden (KOM(1996)583, 27.11.1996), och kommissionens grönbok om en moder-

nisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare europeisk upphandlingsmarknad 

(KOM(2011)15 slutlig, 27.1.2011). 
185

 Se prop. 2006/07:128, s. 407.  
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Ett problem med en fakultativ reglering är att den kan underlätta för oseriösa anbudsgivare att 

erhålla offentliga kontrakt eftersom det är den upphandlande myndighetens skönsmässiga 

bedömning som avgör om anbudet ska förkastas. Överensstämmer anbudet inte med de verk-

liga kostnaderna kan en upphandlande myndighet och i slutänden även medborgarna, drabbas 

ekonomiskt eller faktiskt p.g.a. att leverantören inte fullföljer kontraktet. Det har framförts 

förslag om att förkastandet ska vara obligatoriskt, men hitintills har lagstiftaren valt att be-

hålla den fakultativa bestämmelsen.
186

 En orsak till den fortsatt fakultativa regleringen kan 

vara att det följer av unionsrättslig praxis att medlemsstaterna inte har rätt att avvika i någon 

materiell mån från vad bestämmelsen i artikel 55.1 i direktiv 2004/18/EG stadgar, eftersom 

upphandlingsdirektiven utgör en skyddslagstiftning för leverantörerna.
187

 

 

Den unionsrättsliga praxis som finns avseende förkastande av onormalt låga anbud, rör upp-

handlande myndigheters skyldighet att iaktta det kontradiktoriska förfarandet och har i hu-

vudsak behandlat otillåtna automatiska förkastanden av onormalt låga anbud. Det automa-

tiska förkastandet har drag av det obligatoriska förkastandet eftersom ingen närmare prövning 

av anbudet görs innan beslut om förkastande sker. Skillnaden mellan förkastandeformerna är 

att vid automatiska förkastanden är det den upphandlande myndigheten som själv framkallar 

förkastandet genom urvalskriterierna. Diskussionen om automatiska förkastanden är även ett 

återkommande tema i doktrinen.
188

 Ett automatiskt förkastande strider enligt praxis mot de 

allmänna rättsprinciperna eftersom anbudsgivaren som lämnat ett onormalt lågt anbud inte får 

någon möjlighet att förklara sig innan anbudet förkastas av den upphandlande myndighet-

en.
189

 En upphandlande myndighet får därför inte på förhand avgöra att ett anbud ska förkas-

tas utan att begära en förklaring från anbudsgivaren.
190

 Myndigheten skulle i sådana fall 

framkalla ett obligatoriskt förkastande genom egna författade regler.
191

  

 

                                                 
186

 Jfr SOU 1997:111, s. 495 ff och NOU yttrande av den 5 februari 1998 (dnr 267/97-22). Se även avsnitt 4.3. 
187

 Se dom Fratelli Costanzo, C-103/88, EU:C:1989:256, punkt 20. I domen anges art. 29.5 i direktiv 

71/305/EEG. Bestämmelsen motsvaras av art. 55.1 i direktiv 2004/18/EG 29. Se även NOU yttrande av den 5 

februari 1998 (dnr 267/97-22). Yttrandet avsåg upphandlande enheter, men såvitt framgår påverkar inte den 

upphandlande aktörens ställning bedömningen av förslaget. Se även Sundstrand, En granskning av svensk juris-

prudence - HFD 2013 ref. 61, UrT 2015 s. 110, beträffande upphandlingsdirektiven som skyddslagstiftning.  
188

 Se t.ex. Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 261 

ff och s. 274 f. Se även Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 405.  
189

 Se t.ex. dom Assitur, C-538/07, EU:C:2009:317, punkterna 29-32 och dom Serratoni och Consorzio stabile 

edili, C-376/08, EU:C:2009:808, punkt 40. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering 

av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 262 f.  
190

 Se dom Transporoute, 76/81, EU:C:1982:49, punkt 17. 
191

 Se dock de förenade domarna SECAP och Santorso, C-147/06 och 148/06, EU:C:2008:277, punkterna 31-33. 
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Syftet med att ge en upphandlande myndighet möjlighet att förkasta ett onormalt lågt anbud 

är som framgått bl.a. av effektivitetsskäl. Det kan förefalla effektivt och förenligt med likabe-

handlingsprincipen att införa t.ex. matematiska beräkningsmodeller i syfte att avgöra om ett 

onormalt lågt anbud ska förkastas eller inte. Ett sådant perspektiv skulle kunna bestå i att de 

ingivna anbuden jämförs med varandra och att anbudens medelvärde tjänar som vägledning 

för vad som är onormalt lågt. Unionsrättslig praxis har härvidlag funnit att dylika uträk-

ningsmodeller kan vara acceptabla om det nationellt, lokalt eller av myndigheten själv fast-

ställts regler om en rimlig undre gräns för automatisk uteslutning av onormalt låga anbud.
192

  

 

En situation som inte är helt olik den vid det automatiska uteslutandet, uppstår då den upp-

handlande myndigheten redan i förfrågningsunderlaget anger att anbud som underskrider ett 

visst pris kommer att betraktas som onormalt lågt. Som tidigare framgått är den upphand-

lande myndigheten fri att själv välja urvalskriterier. Ett kriterium som stadgar att anbud som 

underskrider en viss fastställd summa kommer att betraktas som onormalt lågt och därför 

förkastas om ingen nöjaktig förklaring lämnats, torde därför vara tillåtet.
193

 Tillvägagångssät-

tet prövades av Kammarrätten i Göteborg där den upphandlande myndigheten i förfrågnings-

underlaget angivit att anbudsgivare som lämnad ett anbud som underskred ett visst angivet 

pris, skulle bifoga en förklaring till varför anbudet var så lågt.
194

 Innan anbuden förkastades 

gavs anbudsgivarna en möjlighet att yttra sig över den upphandlande myndighetens prelimi-

nära beslut. Liksom i domen SAG ELV Slovensko fann kammarrätten att den upphandlande 

myndigheten hade stor frihet att avgöra om anbudsgivarens förklaringar skulle anses tillräck-

liga för att en utvärdering skulle kunna genomföras.
195

 Den upphandlande myndigheten för-

kastade de anbud som underskred gränsen för vad som upphandlingsbolaget bedömde vara ett 

onormalt lågt pris. Kammarrätten fann att den upphandlande myndighetens bedömning var 

förenlig med bestämmelsen i LOU 12:3. Förfaringssättet som målet rörde fordrar emellertid 

att en upphandlande myndighet inte gör några avsteg från urvalskriterierna, vilket vore att 

åsidosätta likabehandlingsprincipen.
196

 En upphandlande myndighet blir därmed och på sätt 

och vis tvingad till ett obligatoriskt förkastande, eftersom det är den själv som väljer att göra 

regeln obligatorisk genom sitt proaktiva agerande. Varken i lag eller i direktivet föreskrivs 

nämligen något obligatoriskt förkastande.  

                                                 
192

 Se de förenade domarna SECAP och Santorso, EU:C:2008:277, punkterna 31-33. 
193

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 404.  
194

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

Sundsvalls dom av den 31 augusti 2011 (mål nr 1777-1779-11). 
195

 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober 2013 (mål nr 2598-2601-13).  
196

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling - primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 274 f. 
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Det kan således konstateras att det föreligger en skyldighet för en upphandlande myndighet 

att begära av anbudsgivaren en förklaring av det onormalt låga anbudet innan beslut om för-

kastande fattas.
197

 Ett misstänkt onormalt lågt anbud, vilket enligt en upphandlande myndig-

hets mening inte kan anses godtagbart förklarat, torde kunna förkastas så länge som 

"[a]nbudssökandena behandlas på ett likartat och lojalt sätt så att det inte på ett otillbörligt 

sätt [gynnar eller missgynnar] den eller de anbudssökande som var föremål för begäran.".
198

 

Genom uttrycket får i LOU 12:3 och i art. 55 i direktiv 2004/18/EG, framgår att regeln om 

förkastande är fakultativ.  

 

4.2.2 Direktiv 2014/24/EU 

Liksom det i art. 55.1 i direktiv 2004/18/EG framgår att den upphandlande myndigheten får 

förkasta ett onormalt lågt anbud efter det kontradiktoriska förfarandet har iakttagits, följer 

även av art. 69.1 i direktiv 2014/24/EU att regleringen är fakultativ, om än inte längre uteslu-

tande fakultativ. 

 

Innan ändringen av artikeln utreds ska det kontradiktoriska förfarandet mellan den upphand-

lande myndigheten och anbudsgivaren belysas. I art. 69.3 1 st. framgår att "[d]en upphand-

lande myndigheten ska bedöma uppgifterna som lämnats efter att ha hört anbudsgivaren.". 

Lydelsen syftar på det kontradiktoriska förfarandet och kan innebära en skärpning i jämfö-

relse med direktiv 2004/18/EG.
199

 I stället för att den upphandlande myndigheten i samråd 

med anbudsgivaren ska bedöma uppgifterna som anbudsgivaren lämnat som förklaring till 

det onormalt låga anbudet, ska enligt den nya lydelsen den upphandlande myndigheten höra 

anbudsgivaren.
200

 Omformuleringen skulle kunna tyda på anbudsgivaren får mindre infly-

tande och möjlighet att förklara sig genom den nya lydelsen. Lydelsen förefaller dock inte 

innebära något närmande mot en automatisk uteslutningsregel, vilket enligt fast praxis inte är 

tillåtet.
201

 Endast genom tidigare särregleringar har en mer eller mindre automatisk uteslut-

ning av onormalt låga anbud godtagits. Till exempel gjordes genom ändringsdirektivet 

89/440/EEG ett tillfälligt undantag från det kontradiktoriska förfarandet i art. 29.5 i direktiv 

71/305/EEG. Undantaget innebar att upphandlande myndigheter under vissa omständigheter 

automatiskt kunde utesluta anbudsgivare som lämnat onormalt låga anbud. Det tillfälliga un-

                                                 
197

 Se LOU 12:3 och art. 55.1 i direktiv 2004/18/EG. Se även dom SAG ELV Slovensko, C-599/10, 

EU:C:2012:191, punkt 34.  
198

 Se dom SAG ELV Slovensko, EU:C:2012:191, punkt 41.  
199

 Se även SOU 2014:51, s. 303.  
200

 Jfr art 55.2 i direktiv 2004/18/EG och art. 69.3 1 st. i direktiv 2014/24/EU. Se även SOU 2014:51, s. 303.  
201

 Se t.ex. dom Transporoute, 76/81, EU:C:1982:49, punkt 17.  
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dantaget i ändringsdirektivet gällde mellan den 18 juli 1989 och den 31 december 1992, vil-

ket tidsmässigt sammanföll med Italiens värdskap för världsmästerskapen i fotboll under 

sommaren 1990. Ett sannolikt inte alltför vårdslöst antagande torde vara, att behovet av en 

pragmatisk hantering av offentliga upphandlingar avseende byggkoncessioner var betydande 

vid tiden strax innan världsmästerskapet i fotboll inleddes - något som kan ha påverkat änd-

ringsdirektivets utformning. I och med avgörandena i domarna Furlanis och Hera, fastslog 

EU-domstolen emellertid att undantaget från det kontradiktoriska förfarandet inte fortsätt-

ningsvis kunde tolkas på samma sätt i det efterföljande direktivets och artikelns lydelse.
202

 

Det finns ingenting som tyder på att någon liknande undantagsreglering som den som fram-

gick av direktiv 89/440/EEG skulle vara aktuell igen. Det torde därför kunna fastställas att 

reglerna i direktiv 2014/24/EU inte medger att ett onormalt lågt anbud förkastas innan an-

budsgivaren givits en möjlighet att yttra sig. 

 

I art. 69.3 2 st. i direktiv 2014/24/EU stadgas som tidigare antytts en ny och obligatorisk regel 

om förkastande. Av artikeln framgår att en upphandlande myndighet har en skyldighet att 

förkasta ett onormalt lågt anbud då myndigheten "[h]ar fastställt att anbudet är onormalt lågt 

på grund av att det inte uppfyller de tillämpliga skyldigheter som avses i artikel 18.2.".
203

 

Regeln i art. 69.3 2 st. har sin grund i art. 69.2 d, vilken i sin tur hänvisar i sin tur till art. 18.2. 

Där framgår att medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder för att miljö-, social- och ar-

betsrättsliga bestämmelser efterföljs.
204

 Bakgrunden till införandet av art. 18.2 och koppling-

en till art. 69 torde vara ett uttryck för EU:s 2020-strategi, där hänsynen till miljö-, social- 

och arbetsrättsliga skyldigheter har tagit en allt större plats i unionslagstiftningen p.g.a. den 

påfrestning och ekonomiska utslagning som drabbat många av Europas innevånare efter fi-

nanskrisen år 2008.
205

 Genom 2020-strategin har de sociala frågorna fått ett generellt sett 

större utrymme i direktiv 2014/24/EU än i det äldre direktivet. Exempel på detta genomslag 

är att ett av målen med det nya direktivet är att motivera upphandlande myndigheter att an-

vända sig av offentlig upphandling som stöd för att nå gemensamma samhälleliga och sociala 

                                                 
202

 Se dom Furlanis, C-143/94, EU:C:1995:354, punkt 22 och dom Hera, C-304/96, EU:C:1997:496, punkt 16. 

Med det nya direktivet avsågs i domen direktiv 93/37/EEG och särskilt art. 30.4.  
203

 Se art. 69.3 2 st. i direktiv 2014/24/EU. 
204

 Se även SOU 2014:51, s. 304.  
205

 Se beaktandeskäl 37 i direktiv 2014/24/EU och kommissionens meddelande om en strategi för smart och 

hållbar tillväxt för alla, (KOM(2010)2020 slutlig), s. 19 f. Jfr meddelande från kommissionen till Europaparla-

mentet, Rådet, Europeiska Ekonomiska och Sociala kommittén samt Regionkommittén om en genomgång av 

strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla (KOM(2014)130 slutlig), 5.3.2014, s. 9 ff. 
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mål.
206

 Det kan antas att unionslagstiftaren har använt sig av en skarpare reglering, nu i form 

av ett obligatoriskt förkastande, för att söka uppnå de strategiska målen för unionens framtid.  

 

Vidare innehåller art. 69.2 e en ny regel. Där framgår att en upphandlande myndighets begä-

ran om förklaringar av ett onormalt lågt anbud särskilt kan beröra efterlevnaden av de skyl-

digheter som avses i art. 71 i samma direktiv. Artikel 71 reglerar anlitande av underleverantö-

rer och hänvisar till bestämmelserna i den nyss nämnda art. 18.2 om olika miljö-, social- och 

arbetsrättsliga bestämmelser. Att endast låta leverantören träffas av den obligatoriska förkas-

tandegrunden torde vara iögonfallande verkningslöst, varför det förefaller rimligt att även låta 

inbegripa (leverantörens) underleverantörer i samma regel.
 207

 

 

Sammanfattningsvis följer av art. 69 i direktiv 2014/24/EU att regeln om förkastande av 

onormalt låga anbud är fortsatt fakultativ. Emellertid har regleringen skärpts i vissa avseen-

den. Förkastandet är obligatoriskt i fall där det onormalt låga anbudet beror på att anbudsgi-

varen inte följer miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter på det sätt som stadgas i art. 

18.2 i direktivet.  

 

4.2.3 Ny lagstiftning 

Med anledning av genomförandet av direktiv 2014/24/EU har det i SOU 2014:51 föreslagits 

en ny lag om offentlig upphandling.
208

 Vid uppsatsens författande hade ännu ingen lagråds-

remiss presenterats, varför lagtexten i detta avsnitt härrör från nämnda SOU. De paragrafer 

som är aktuella vad avser förkastande av onormalt låga anbud är LOUny 125-128 §§.
209

  

 

I LOUny 126 § återfinns bestämmelserna om det kontradiktoriska förfarandet. Paragrafen 

stadgar att ett onormalt lågt anbud får förkastas i enlighet med LOUny 125 § först sedan det 

kontradiktoriska förfarandet är uppfyllt. Vidare följer av LOUny 126 § p. 4, liksom art. 69.2 

e, nödvändigheten att även underleverantörer efterlever de för unionsrätten väsentliga skyl-

digheterna vid offentliga kontrakt.  

 

 

                                                 
206

 Se skäl 92 ff. i direktiv 2014/24/EU. Se även Sundstrand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 31.  
207

 Se även beaktandeskäl 105 i direktiv 2014/24/EU.  
208

 Se SOU 2014:51, s. 447 ff. I uppsatsen benämns den föreslagna lagen LOUny.  
209

 LOUny 127 § innehåller regler om förkastande av anbud som misstänks bero på att anbudsgivaren fått stat-

ligt stöd, varför paragrafen inte kommer att analyseras då den omfattas av uppsatsens avgränsning. LOUny 128 

§, vilken anger i huvudsak administrativa stödåtgärder, omfattas inte heller av uppsatsen rättsfrågor. 



46 

 

Den paragraf som emellertid rönt störst intresse för problemställningen är LOUny 125 §:  

 

En upphandlande myndighet ska förkasta en leverantörs anbud om den finner att priset 

är onormalt lågt och leverantören inte på ett tillfredsställande sätt kunnat lämna en för-

klaring till det låga priset. En upphandlande myndighet ska vidare förkasta en leveran-

törs anbud om den finner att priset är onormalt lågt och detta beror på att anbudet inte 

överensstämmer med tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter enligt 

103 §.
210

  

 

Paragrafen återger i huvudsak art. 69.3 i direktiv 2014/24/EU. Eftersom art. 69.3 2 st. uttryck-

ligen anger att ett visst onormalt anbud ska förkastas, torde det innebära att övriga bestäm-

melser om förkastande av anbud i artikeln är fakultativa. En språklig placering av ordet ska 

kunde ha förväntats vara placerad i art. 69.3 1 st. om bestämmelsen avsett en generell skyl-

dighet att förkasta onormalt låga anbud som inte förklarats på ett tillfredsställande sätt.
211

 I 

SOU 2014:51 anges däremot att det föreligger en generell skyldighet att förkasta onormalt 

låga anbud då dessa identifierats och någon nöjaktig förklaring inte kunnat uppvisas.
212

  

 

4.3 Obligatoriskt förkastande i LOUny 

Unionsrätten ska i huvudsak tolkas ändamålsenligt.
213

 Av beaktandeskäl 103 i direktiv 

2014/24/EU framgår att den upphandlande myndigheten bör ha rätt att förkasta anbud där 

ingen tillfredsställande förklaring lämnats till det låga anbudet.
214

 Vidare framgår att förkas-

tandet bör vara obligatoriskt i de fall som går att hänföras till de faktorer som framgår av art. 

18.2 i direktivet, ett obligatorium som också följer av art. 69.3 2 st. I övrigt torde det inte av 

art. 69 följa någon skyldighet att förkasta ett onormalt lågt anbud.
215

 Emellertid följer av del-

betänkandet att "[s]åvitt artikel 69.1–3 kan förstås har den upphandlande myndigheten en 

skyldighet att förkasta anbud som den finner vara onormalt låga.".
216

 Antagandet förefaller 

generalisera skyldigheten att förkasta onormalt låga anbud, dvs. att en upphandlande myn-

                                                 
210

 Se SOU 2014:51, s. 447. 
211

 Antagandet följer av en logisk-grammatisk tolkning. Se Spaak, kapitlet Rättspositivism och juridisk metod i 

Juridisk metodlära, Korling och Zamboni (red.), s. 66.  
212

 Se SOU 2014:51, s. 447. 
213

 Se dom CILFIT, EU:C:1982:335, punkt 20.  
214

 Se beaktandeskäl 103 i direktiv 2014/24/EU.  
215

 Se även Norman & de Jounge, Offentlig upphandling - en handbok (1 december 2014, Zeteo), kommentar till 

LOU 12:3. Författarna menar att det inte går att utläsa att en upphandlande myndighet ska förkasta ett onormalt 

lågt anbud om ingen nöjaktig förklaring lämnats av anbudsgivaren. 
216

 Se SOU 2014:51, s. 448. 
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dighet alltid skulle vara skyldig att förkasta sådana anbud. Artikelns lydelse och förslaget till 

svensk lagtext överensstämmer således inte med varandra.  

 

Frågan som uppstår är om direktiv 2014/24/EU tillåter medlemsstaterna att skärpa den nat-

ionella regleringen utöver vad direktivet fordrar? Direktiv används som bekant för att harmo-

nisera medlemsstaternas lagstiftning.
217

 Det framgår inte direkt av ett direktiv om det är ett 

minimidirektiv eller om direktivet innehåller krav på full harmonisering, maximidirektiv.
218

 

Upphandlingsdirektiven, i denna framställning avgränsat till direktiv 2014/24/EU och dess 

äldre förlaga, är i huvudsak minimidirektiv vilket bl.a. framgår av domen Beentjes:  

 

Furthermore, the directive does not lay down a uniform and exhaustive body of Com-

munity rules; within the framework of the common rules which it contains, the Member 

States remain free to maintain or adopt substantive and procedural rules [...].
219

 

 

Liksom Sundstrand påpekar beträffande direktiv 2004/18/EG, synes det även svårt att se di-

rektiv 2014/24/EU som ett helt isolerat minimidirektiv.
220

 Det skulle innebära att direktivet i 

vissa avseenden innehåller kompletta regler som medlemsstaterna inte tillåts avvika ifrån. I 

domen Fratelli Costanzo fann domstolen att medlemsstaterna inte väsentligt fick avvika från 

direktivets lydelse vid genomförandet av en artikel i nationell lagstiftning.
221

 Praxis har i 

detta avseende, så vitt är känt, inte ändrats. En ändring från en fakultativ till en obligatorisk 

reglering förefaller emellertid vara en väsentlig förändring, varför den obligatoriska bestäm-

melsen om ett generellt förkastande i LOUny 125 § kan ifrågasättas. Såvitt framgår av art. 

69.3 i direktiv 2014/24/EU förefaller kravet på harmonisering endast avse skyldigheten att 

förkasta ett onormalt lågt anbud med koppling till art. 18.2. Övriga fall som räknas upp där 

onormalt låga anbud kan ifrågasättas är fortsatt fakultativt reglerade genom art. 69.3 1 st. Den 

transformation som LOUny 125 § ger uttryck för går således utöver bestämmelsens syfte 

såsom den anges i direktivet.
222

 Eftersom upphandlingsreglerna är en skyddslagstiftning till 

                                                 
217

 Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 33.  
218

 Innebörden av ett minimidirektiv är att medlemsstaterna själva kan forma lagstiftningen efter direktivets 

lägsta kravnivå, under förutsättning att unionsrätten och de allmänna rättsprinciperna iakttas. Ett maximidirektiv 

innebär att direktivet innehåller kompletta regler som medlemsstaterna inte tillåts avvika ifrån. Se Bernitz & 

Kjellgren, Europarättens grunder, s. 379. 
219

 Se dom Beentjes, EU:C:1988:422, punkt 20. 
220

 Se Sundstrand, Offentlig upphandling – primärrättens reglering av offentliga kontrakt (ak. avh.), s. 93.  
221

 Se dom Fratelli Costanzo, EU:C:1989:256, punkterna 20-24. 
222

 Transformation innebär att den svenska författningstexten omformuleras så att den återspeglar direktivets 

krav. Se Bernitz & Kjellgren, Europarättens grunder, s. 218.  
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stöd för leverantörerna, kan en hårdare reglering drabba leverantörerna genom att de kan få 

sina anbud förkastade i större omfattning istället för skyddas.
223

  

 

Av delbetänkandet följer att det nya direktivet innebär en mer restriktiv syn på möjligheten 

att godta onormalt låga anbud.
224

 Utredningens uppfattning synes härvidlag överensstämma 

med vad som framgår av art. 69.3 1 st. och den allmänna skärpning vad avser efterlevnaden 

av miljö-, social- och arbetsrättsliga regelverk enligt art. 18.2 i direktivet. Skälet till att införa 

ett krav på obligatoriskt förkastande av onormalt låga anbud i svensk lagstiftning, kan vara att 

den upphandlande myndighetens omsorgsplikt motiverar en skärpt reglering.
225

 Emellertid ter 

sig en skarpare nationell reglering märklig eftersom direktiv 2014/24/EU fortsatt låter regeln 

om förkastande vara fakultativ, bortsett från det stadgade undantaget i art. 69.3 2 st. En gene-

rell skyldighet att förkasta onormalt låga anbud skulle kunna leda till tolkningssvårigheter vid 

rättstillämpningen om en upphandlande myndighet väljer att inte betrakta anbud som onor-

malt låga i fall där det finns tvivel om anbudets förenlighet med konkurrensreglerna. Om en 

upphandlande myndighet, i sin strävan att effektivisera upphandlingsprocessen, väljer att be-

trakta ett annars onormalt lågt anbud som endast lågt, skulle den upphandlande myndigheten 

kunna kringgå regleringen om obligatoriskt förkastande. Ett sådant agerande skulle i sin tur 

kunna innebära en mer frisinnad inställning till principen om likabehandling och kanske även 

medföra en ökning av överprövningsprocesser som initierats av anbudsgivare som anser sig 

blivit förfördelade i upphandlingsprocessen.
226

 Eftersom beslutet om anbudet ska anses vara 

onormalt lågt fortsatt är upp till den upphandlande myndighetens skön att avgöra, kan följden 

av den föreslagna regleringen således medföra konkurrensbegränsning och i förlängningen 

även hinder mot den fria rörligheten inom EU.  

 

Mot bakgrund av vad som anförts framgår att lydelsen i direktiv 2014/24/EU och i den före-

slagna LOUny 125 § inte harmoniserar med varandra. Skillnaden skulle kunna innebära pro-

blem vid rättstillämpningen, varför det finns anledning att se över den föreslagna formule-

ringen av LOUny 125 §.  

 

 

 

                                                 
223

 Se Sundstrand, En granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 61, UrT 2015 s. 110.  
224

 Se SOU 2014:51, s. 303. 
225

 Se a.a., s. 303.  
226

 Se även KKV:s yttrande av den 25 september 2014 (dnr 510/2014), s. 19.  
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4.4 Bevisbördans placering 

Det framgår varken av lagtexten i LOU 12:3, av art. 55 i direktiv 2004/18/EG eller av art. 69 

i direktiv 2014/24/EU vem av parterna som har bevisbördan för att ett onormalt lågt anbud 

föreligger. I domen SAG ELV Slovensko m.fl. slog EU-domstolen emellertid fast att det är 

anbudsgivaren som har bevisbördan för att anbudet är seriöst.
227

 Samtidigt gjorde domstolen 

en tolkning av den aktuella bestämmelsen (art. 55 i direktiv 2004/18/EG) och menade att den 

upphandlande myndigheten har en skyldighet att iaktta det kontradiktoriska förfarandet för de 

fall myndigheten överväger att förkasta anbudet p.g.a. att anbudet är onormalt lågt.
228

  

 

Bevisbördans placering kan av domen SAG ELV Slovensko m.fl. emellertid tolkas på flera 

sätt. Då det av domskälen framgår att en upphandlande myndighet av unionslagstiftaren 

ålagts "[e]n skyldighet att kräva att anbudssökanden ska lämna nödvändiga förklaringar för 

att bevisa att dessa anbud är allvarligt menade […]",
229

 skulle domstolens uttalande kunna 

tolkas som en beskrivning av det kontradiktoriska förfarandet och den upphandlande myn-

dighetens skyldighet att iaktta detsamma. En alternativ tolkning skulle kunna vara att bevis-

bördan delas mellan den upphandlande myndigheten och den aktuella anbudsgivaren.
230

 Be-

visbördans placering kunde i så fall prövas enligt följande: (1) den upphandlande myndighet-

en har inledningsvis att visa på vilka grunder som anbudets seriositet kan ifrågasättas, (2) 

anbudsgivaren åläggs därefter att visa att anbudet är seriöst och (3) den upphandlande myn-

digheten har slutligen att visa att anbudet trots förklaringen ändå kan ifrågasättas och förkas-

tas.
231

 Det andra steget i bevisbördeplaceringen grundas på svårigheten för den upphandlande 

myndigheten att inhämta uppgifter från anbudsgivaren som visar att denne inte klarar av att 

leverera varan eller tjänsten till det offererade priset. Steget torde kunna motiveras av att det 

är anbudsgivaren som har den bästa möjligheten att föra bevisningen.
232

 Asplund m.fl. menar 

att tillämpningen av bevissäkringsteorin lämpligen bör utgå ifrån att det finns en möjlighet att 

                                                 
227

 Se dom SAG ELV Slovensko m.fl., EU:C:2012:191, punkt 28. 
228

 Se a.a. Domen har senare åberopats i svensk underrätt, se t.ex. Kammarrätten i Stockholms dom av den 5 

april 2007 (mål nr 236-07), samt Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober 2013 (mål nr 2598-2601-

13). 
229

 Se dom SAG ELV Slovensko m.fl., EU:C:2012:191, punkt 28.  
230

 Se KKV:s yttrande av den 4 mars 2013 (dnr 83/2013), s. 11. 
231

 Se a.a., s. 13 f. och s. 19. Se även Kammarrätten i Göteborgs dom av den 18 oktober 2013 (mål nr 2598-

2601-13).  
232

 Se Lundvall & Pedersen, Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling, Uppdragsforskningsrap-

port 2001:1 för Konkurrensverket, s. 69. Denna bevissäkringsteori beskrivs även av Heuman, se Bevisbörda och 

beviskrav i tvistemål, s. 166 ff. Jmf dock KKV:s yttrande av den 25 september 2014 (dnr 510/2014), s. 17 ff, där 

KKV ifrågasätter delbetänkandets formulering och placering av bevisbördan. Emellertid kan avsnitten som 

KKV hänvisar till i delbetänkandet (SOU 2014:51, s. 301 och s. 448) läsas på två sätt, varför det finns anledning 

att förtydliga formuleringen i den kommande propositionen - något som KKV mycket riktigt påpekar.  
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säkra den bevisning som åberopas.
233

 Liksom det onormalt låga anbudet måste ses i en kon-

text och ställas i relation till det enskilda fallet, torde även bevisbördefrågor avgöras efter en 

avvägning av de skäl som både talar för och emot att ålägga en viss part bevisbördan.
234

 

 

Bevisbördans placering avseende förkastande av onormalt lågt anbud är sprungen ur de 

skyddsregler som LOU 12:3, art. 55 i direktiv 2004/18/EG och art. 69 i direktiv 2014/24/EG 

ger uttryck för; nämligen att motverka godtycklighet i bedömningen av anbudet hos den upp-

handlande myndigheten.
235

 Många upphandlande myndigheter styrs av förvaltningslagen 

(1986:223) och dess bestämmelser varför officialprincipen ska beaktas.
236

 Brister i en utred-

ning inte ska ligga den enskilde till last, utan denna börda ska normalt bäras av den upphand-

lande myndigheten.
237

 Emellertid måste den principiella hållningen anpassas till ärendets art. 

Då en upphandlande myndighet överväger att förkasta ett misstänkt onormalt lågt anbud bör, 

mot bakgrund av resonemanget ovan, den upphandlande myndigheten också bära bevisbör-

dan för påståendet om att anbudet är onormalt lågt. Bedömningen ska anpassas till det aktu-

ella ärendet. Det bör dock påpekas att en offentlig upphandling inte är att anse som myndig-

hetsutövning, varför förvaltningslagens bestämmelser om bl.a. besvärsförfarandet inte är till-

lämpliga vid offentliga upphandlingar.
238

 Emellertid är det den upphandlande myndigheten 

som reagerar på anbudet och det förefaller därför rimligt att den upphandlande myndigheten 

även har bevisbördan för att anbudet, trots anbudsgivarens förklaring, ändå kan ifrågasättas 

och förkastas. Antagandet stöds bl.a. av underrättspraxis, där det framgår att det är den upp-

handlande myndigheten som har att visa att anbudsgivarens förklaring av det onormalt låga 

anbudet inte är nöjaktig.
239

  

 

Mot bakgrund av vad som framförts i avsnittet förefaller det således sannolikt att bevisbör-

dan, om det föreligger ett onormalt lågt anbud och om det finns tillräckliga skäl att förkasta 

                                                 
233

 Se Asplund m.fl. Överprövning av upphandling, s. 291. 
234

 Se a.a., s. 296. 
235

 Se t.ex. Rosén Andersson m.fl., LOU (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 12 kap. 3 §.  
236

 Officialprincipen innebär att en (vanligtvis) myndighet har ansvar för att ett ärende blir utrett på ett tillfreds-

ställande sätt – se Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 110. Det bör dock noteras att organisat-

ioner som omfattas av reglerna i LOU benämns upphandlande myndigheter, vilket innebär att även offentligt 

styrda organ som t.ex. statliga och kommunala bolag kan inbegripas i definitionen – se LOU 2:19 och Sund-

strand, Offentlig upphandling – en introduktion, s. 55. Offentligt styrda organ omfattas inte nödvändigtvis av 

förvaltningslagens bestämmelser.  
237

 Se Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder, s. 110 f. 
238

 Se prop. 2006/07:128, s. 142 f. Se även JO 2007/08, s. 521 och HFD mål nr 471-11, justitieråd Nords avvi-

kande uppfattning. Se dock Warnling-Nerep, Offentlig upphandling: myndighetsutövning eller inte & ett nytt 

område för kommunalt lag- och domstolstrots?, JT 2006/07, s. 384.  
239

 Se Kammarrätten i Stockholms dom av den 5 april 2007 (mål nr 236-07). 
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anbudet, ska placeras hos den upphandlande myndigheten. Antagandet synes även harmoni-

sera med skyddsreglerna i direktiv 2014/24/EU.  

 

4.5 Underlåtenhet att förkasta ett onormalt lågt anbud 

Den unionsrättsliga praxisen om onormalt låga anbud har i huvudsak behandlat automatiska 

uteslutningar.
240

 Det finns, så vitt är känt, inte något avgörande som behandlat frågan om en 

upphandlande myndighet gjort sig skyldig till något fel då den inte har förkastat ett onormalt 

lågt anbud. I svensk underrätt återfinns dock två avgöranden.
241

 I båda fallen fann domstolar-

na att det inte kunde anses föreligga någon skyldighet att förkasta onormalt låga anbud. Av 

unionsrättslig praxis följer emellertid att den fakultativa regeln om diskvalifikation syftar till 

att deltagandet i offentliga upphandlingar ska vara så stort som möjligt.
242

 Praxis skulle här-

vidlag kunna innebära en mer tillåtande syn på underlåtenhet att förkasta anbud, just i syfte 

att låta deltagandet vara så stort som möjligt. Än en gång ska dock nödvändigheten att iaktta 

de allmänna rättsprinciperna poängteras. En upphandlande myndighet får inte särbehandla en 

anbudsgivare eftersom det skulle kunna innebära en överträdelse av bl.a. principen om lika-

behandling. 

 

Av SOU 2014:51 framgår att "[e]tt onormalt lågt anbud som i och för sig kan förklaras, men 

likväl inger farhågor beträffande leveranssäkerhet m.m. […] kan medföra att det i själva ver-

ket finns ett mycket litet utrymme för myndigheten att godta [ett sådant] anbud.".
243

 Härvid-

lag ska upphandlande myndigheter iaktta skälig omsorg vid upphandlingsförfarandet.
 244

 Att 

medvetet låta ett onormalt lågt anbud där leveranssäkerheten kan ifrågasättas fortsatt få delta 

i konkurrensen om det offentliga kontraktet vore att åsidosätta denna omsorgsplikt. Delbetän-

kandet understryker härmed behovet av leveranssäkerhet, vilket får anses vara ett tungt 

vägande skäl i bedömningen av om ett onormalt lågt anbud får delta i en upphandlingspro-

cess. Enligt den föreslagna regeln behöver således ett onormalt lågt anbud som kan förklaras 

inte förkastas, men väl ett onormalt lågt anbud som inte kan förklaras.  

                                                 
240

 Se t.ex. dom Transporoute, EU:C:1982:49, dom Hera, EU:C:1997:496, och de förenade domarna SECAP 

och Santorso, EU:C:2008:277.  
241

 Se Kammarrätten i Göteborgs dom av den 28 juni 2007 (mål nr 1641-07) och Kammarrätten i Jönköpings 

dom av den 2 juli 2009 (mål nr 1247-09). Målen avsåg upphandlande enheters underlåtenhet att förkasta anbud. 

Regleringen om förkastande av onormalt låga anbud enligt LUF är dock identisk med den i LOU, varför målen 

kan åberopas i argumentationen. 
242

 Se de förenade domarna La Cascina m.fl., C-226/04 och C-228/04, EU:C:2006:94, punkt 23. Domarna avsåg 

uteslutning och inte förkastande. Emellertid torde syftet att diskvalificera anbudsgivaren per se vara likartad för 

de båda diskvalificeringssätten.  
243

 Se SOU 2014:51, s. 303. 
244

 Se a.a. 
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Som tidigare nämnts följer av art. 69.3 1 st. i direktiv 2014/24/EU att den upphandlande 

myndigheten får förkasta ett onormalt lågt anbud om ingen nöjaktig förklaring lämnas av 

anbudsgivaren. Därutöver har det i det nya direktivet införts en regel om obligatoriskt förkas-

tande, se art. 69.3 2 st. Reglerna tyder i vissa avseenden på en skärpning avseende acceptan-

sen av onormalt låga anbud.
245

 Den skärpande inriktningen framkommer även i delbetänkan-

det, då det är utredningens uppfattning att möjligheten till förkastande i större mån inskränkts 

mot hittillsvarande ordning.
246

 Det förefaller dock vara en överdrift att säga att möjlighet att 

underlåta att förkasta ett onormalt lågt anbud helt har försvunnit i och med det nya direktivets 

införande.
247

 Underlåtenheten torde likväl vara möjlig eftersom regeln om förkastande är fa-

kultativ. Det synes motsägelsefullt att underlåtenhet att förkasta ett onormalt lågt anbud 

skulle vara otillåtet samtidigt som regeln med undantag från obligatoriet i art. 69.3 2 st. är 

fakultativ. Därför torde det enligt unionsrätten föreligga en möjlighet för den upphandlande 

myndigheten att underlåta att förkasta ett onormalt lågt anbud trots att skäl härför föreligger; 

både enligt nuvarande ordning samt enligt direktiv 2014/24/EU. En viss inskränkning och 

skärpning av möjligheten har emellertid skett vilket framgår av den obligatoriska förkastan-

degrunden i art. 69.3 2 st. 

 

4.6 Sammanfattning  

Kapitlet är omfattande och innehåller emellanåt komplicerade resonemang. Den huvudsakliga 

problematiken kan emellertid brytas ned till några få förståeliga frågeställningar; är den upp-

handlande myndigheten skyldig att förkasta ett onormalt lågt anbud och, om skäl för uteslut-

ning föreligger, kan myndigheten underlåta att förkasta anbudet? 

 

Rättesnöret en upphandlande myndighet har att förhålla sig till är bedömningen om anbuds-

givaren kommer att kunna leverera varan eller tjänsten, trots det onormalt låga anbudet. Det 

är inte det onormalt låga anbudet i sig som förkastas, utan på sätt och vis effekten av det 

onormalt låga anbudet. Anser den upphandlande myndigheten att anbudsgivaren trots det 

onormalt låga anbudet ändå kan leverera upphandlingsföremålet ska anbudet inte förkastas.  

 

Uppfattningen hos lagstiftaren och rättstillämparen har varit att ett förkastande av ett onor-

malt lågt anbud ska föregås av ett kontradiktoriskt förfarande. Vid förfarandet ska anbudsgi-

                                                 
245

 Jfr art. 55 i direktiv 2004/18/EG vari en obligatorisk regel om förkastande saknas.  
246

 Se SOU 2014:51, s. 303. 
247

 Se dock a.a., s. 303.  
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varen ges en möjlighet att förklara sitt misstänkt onormalt låga anbud.
248

 Kommunikationen 

synes enligt svensk praxis kunna ske genom att den upphandlande myndigheten redan i för-

frågningsunderlaget uppmanat anbudsgivarna att presentera förklaringar för de fall deras an-

bud underskrider ett i förväg fastställt tröskelvärde.
249

 Emellertid förefaller det vanligaste 

sättet vara att den upphandlande myndigheten begär en förklaring av anbudsgivaren först 

sedan det onormalt låga anbudet har identifierats. 

 

Vidare framträder en relativt överensstämmande bild avseende upphandlande myndigheters 

skyldighet att förkasta onormalt låga anbud. Emellertid skiljer sig lydelsen mellan bestäm-

melsen i den föreslagna LOUny mot vad som stadgas i art. 63.3 1 st. i direktiv 2014/24/EU. 

Då direktivet sannolikt inte kan ses som ett minimidirektiv är det en svår balansakt att forma 

lagstiftningen efter direktivets lägsta kravnivå och samtidigt inte avvika från regler som kan 

hänföras till ett maximidirektivs karaktäristik. Den transformation som LOUny 125 § ger 

uttryck för, förefaller gå utöver bestämmelsens syfte i direktivet. Förslaget om att införa en 

skyldighet att i samtliga fall förkasta onormalt låga anbud förekom redan i SOU 1997:11 men 

avstyrktes bl.a. av NOU vid remissförfarandet. I sitt yttrande hänvisade NOU till unionsrätts-

lig praxis ur vilken det framgick att väsentliga avvikelser i nationell rätt i förhållande till di-

rektivets lydelse inte kunde accepteras.
250

 Ett införande av en regel om obligatoriskt förkas-

tande skulle därför ge ett förhållandevis osäkert rättsläge. 

 

Avsnittet som behandlar underlåtenhet att förkasta ett onormalt lågt anbud är förhållandevis 

kort. Enligt de föreslagna reglerna i SOU 2014:51 kan en upphandlande myndighet inte un-

derlåta att förkasta ett onormalt lågt anbud. Av lydelsen i artikel 69.3 i direktiv 2014/24/EU 

framträder emellertid endast en skyldighet att förkasta onormalt låga anbud som kan hänföras 

till överträdelser av art. 18.2 i samma direktiv. En underlåtenhet att förkasta ett onormalt lågt 

anbud enligt unionsrätten förefaller därför vara möjlig, förutom i de fall där den nyss nämnda 

skyldigheten föreligger. Den haltande regleringen kan orsaka problem vid rättstillämpningen, 

varför det finns skäl att se över den föreslagna bestämmelsen om obligatoriskt förkastande av 

onormalt låga anbud i kommande svenskt lagstiftningsarbete.  

 

                                                 
248

 Se t.ex. dom Transporoute, EU:C:2006:94, punkt 17. Se även de förenade domarna Lombardini och Manto-

vani, EU:C:2001:640, punkt 55.  
249

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

avsnitt 4.2.1.  
250

 Se dom Fratelli Costanzo, EU:C:1989:256, punkterna 22-24.  
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5 Uteslutning på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen 

5.1 Inledning 

I kapitlet kommer det undersökas hur en underprissättning behandlas i en upphandlingsrätts-

lig kontext. Därtill kommer att undersökas upphandlande myndigheters möjlighet att kontrol-

lera anbudet. Det kommer därutöver att klargöras huruvida regleringen om uteslutning av 

leverantörer p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen är fakultativ eller obligatorisk enligt direk-

tiv 2004/18/EG och 2014/24/EU. Slutligen kommer det att utredas om det finns en möjlighet 

för den upphandlande myndigheten att underlåta att utesluta en leverantör som gjort sig skyl-

dig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Läsaren påminns även här om den direktivkon-

forma tolkningen av 2014/24/EU.
251

  

 

5.2 Gällande lagstiftning 

Av underprissättningens karaktär följer att prissättningsmodellen innebär ett konkurrensbe-

gränsande beteende.
252

 Frågan som uppstår är under vilken regel underprissättningen bör sor-

tera i en upphandlingskontext? Tidigare i uppsatsen framgick att en underprissättning måste 

utföras av en marknadsdominant. Av art. 45.2 d i direktiv 2004/18/EG och LOU 10:2 1 st. p. 

4 följer att en leverantör får uteslutas från deltagande i upphandlingsprocessen om leverantö-

ren gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen.
253

 Frågan som då uppstår är om ett 

underprissättning utgör ett allvarligt fel i yrkesutövningen?
254

 

 

5.2.1 Allvarligt fel i yrkesutövningen  

Varken av art. 45.2 d eller av LOU 10:2 framgår att en underprissättning är ett allvarligt fel 

som kan föranleda uteslutning. I direktivets beaktandesats 43 och i prop. 2006/07:128 anges 

endast att ett allvarligt fel kan vara diskvalificeringsgrundande.
255

 Ett allvarligt fel kan t.ex. 

bestå av överträdelser mot konkurrensbegränsande samarbeten,
256

 eller illojala affärsme-

toder.
257

 Illojala affärsmetoder torde kunna rymmas inom bedömningen av åsidosättande av 

anbudsgivarens professionella trovärdighet, vilken enligt unionsrättslig praxis kan innebära 

                                                 
251

 Se avsnitt 3.2. 
252

 Se avsnitt 3.4. 
253

 Av lagtexten framgår begreppet leverantör. I uppsatsen är leverantör synonymt med anbudsgivare.   
254

 Vad som avses med yrkesutövning, avgörs mot bakgrund av vilken typ av verksamhet som leverantören 

bedriver. Se Rosén Andersson m.fl., LOU (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 10 kap. 2 §. 
255

 Se skäl 43 i direktiv 2004/18/EG och prop. 2006/07:188, s. 390.  
256

 Se a.a.  
257

 Se kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en 

effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)15 slutlig, 27.1.2011), s. 52.  
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ett allvarligt fel.
258

 Därutöver har det allvarliga felet beskrivits som att det syftar på ett age-

rande från en leverantör som tyder på att denne varit vårdslös i viss omfattning.
259

 Allvarligt 

fel i yrkesutövningen anses även omfatta överträdelser av konkurrensreglerna, särskilt om 

överträdelsen inneburit påförande av böter.
260

 HFD har i svensk praxis ordagrant hänvisat till 

unionsrättslig praxis avseende bedömningen av allvarliga fel.
261

 Från de svenska underrätter-

na återfinns bl.a. tre avgöranden från Kammarrätten i Stockholm, vari fastslås att överträdel-

ser av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete kan utgöra ett allvarligt fel i yrkesut-

övningen.
262

  

 

Som synes framträder en relativt överensstämmande uppfattning om vilka förfaranden som 

allvarligt fel i yrkesutövningen kan utgöra. Underprissättningsmodellen beskrivs ofta som 

konkurrensbegränsande och i huvudsak avses med underprissättning i upphandlingssamman-

hang det konkurrensbegränsande samarbetet.
263

 Sundstrand beskriver det allvarliga felet ut-

tömmande, men nämner aldrig underprissättningen som ett möjligt alternativ. Emellertid 

framställer Sundstrand det konkurrensbegränsande samarbetet som ett möjligt allvarligt fel.
264

 

Falk menar att lagbrott som kan bevisas utan att någon dom har meddelats torde kunna utgöra 

ett allvarligt fel.
265

 Falks mening torde överensstämma med EU-domstolens uppfattning i 

domen Generali-Providencia Biztosító, där domstolen fann att "[e]n överträdelse av konkur-

rensreglerna – särskilt när den har medfört påförande av böter – anses utgöra en uteslutnings-

grund som omfattas av artikel 45.2 d i direktiv 2004/18.".
266

 Rosén Andersson m.fl. skriver 

att det allvarliga felet i yrkesutövningen kan, men behöver inte avse brott.
267

 Av de icke-

traditionella rättskällorna framgår inte uttryckligt att missbruk av marknadsdominerande 

ställning genom underprissättning skulle kunna kvalificera som ett allvarligt fel. Däremot 

kartellsamverkan - en uppfattning som vare sig avviker från vad som uttrycks i direktivets 

beaktandeskäl, i propositionen till ÄLOU eller i doktrinen.
268

 

 

                                                 
258

 Se dom Forposta, C-465/11, EU:C:2012:801, punkt 27. 
259

 Se a.a., punkt 30.  
260

 Se dom Generali-Providencia Biztosító, C-470/13, EU:C:2014:2469, punkt 37.  
261

 Se HFD 2013 ref. 61.  
262

 Jfr Kammarrätten i Stockholms domar av den 2 december 2013 (mål nr 3725-13, 3727-13 och 4081-13). 
263

 Se t.ex. Lundvall & Pedersen, Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling, Uppdragsforsknings-

rapport 2011:1, Konkurrensverket, s. 40.  
264

 Se Sundstrand, En granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 61, UrT 2015 s. 110. 
265

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 331.  
266

 Jfr a.a. och dom Generali-Providencia Biztosító, EU:C:2014:2469, punkt 35.  
267

 Se Rosén Andersson m.fl., LOU (1 juli 2013, Zeteo), kommentaren till 10 kap. 2 §.  
268

 Se KKV:s rapportserie 2013:6, Osund konkurens vid offentlig upphandling, s. 53. Jfr skäl 43 i direktiv 

2004/18/EG och prop. 2006/07:128, s. 390.  
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Det går således inte att fastslå att ett missbruk av marknadsdominerande ställning genom un-

derprissättning skulle kunna rymmas inom bestämmelsen i LOU 10:2 1 st. p. 4. I rättskällorna 

framförs dock inte, så vitt framgår, någon uppfattning som motsäger en sådan tolkning. Mot 

bakgrund av att ett allvarligt fel kan bestå i otillåten samverkan, ett beteende som har ett di-

rekt samband med konkurrenslagstiftningen, förefaller det emellertid inte osannolikt att även 

ett konkurrensbegränsande beteende som missbruk av marknadsdominerande ställning genom 

underprissättning skulle kunna bedömas som ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Det bör i 

sammanhanget påpekas att konkurrensreglerna inte ska prövas i upphandlingssituationer.
269

  

 

Ett av syftena med upphandlingsdirektiven antogs, var just att hindra konkurrensbegränsande 

praxis.
270

 Ändamålet med regleringen om uteslutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen 

torde således vara att stävja illojala beteenden som kan äventyra konkurrensen på marknaden 

vid offentliga upphandlingar och i förlängningen även hindra den fria rörligheten av varor 

och tjänster inom EU. Av det sagda förefaller det därför sannolikt att även ett missbruk av 

marknadsdominerande ställning genom underprissättning träffas av regleringen i LOU 10:2 1 

st. p. 4. 

 

5.2.2 Upphandlande myndighets kontrollmöjlighet 

För att en upphandlande myndighet ska kunna bilda sig en uppfattning om ett missbruk av 

marknadsdominerande ställning genom underprissättning föreligger, ligger det nära till hands 

att snegla mot det kontradiktoriska förfarande som följer av LOU 12:3. Det synes emellertid 

inte finnas någon motsvarighet till denna samrådsform vid uteslutning enligt LOU 10:2 1 st. 

p. 4. Av LOU 10:2 3 st. framgår däremot att en upphandlande myndighet får begära att en 

leverantör visar att det inte finns någon grund för uteslutning med stöd av punkterna 1-3 eller 

5 i paragrafens första stycke. Bestämmelsen syftar till att i allt väsentligt bereda möjlighet för 

leverantören att kunna delta i upphandlingen. Paragrafens fjärde punkt anges emellertid inte i 

uppräkningen, vilket skulle kunna bero på att det är den upphandlande myndigheten som har 

bevisbördan för att visa att ett allvarligt fel i yrkesutövningen skett.
271

 Kan den upphandlande 

myndigheten inte visa att ett allvarligt fel föreligger, ska heller inte uteslutning ske - åt-

minstone inte på den grunden.  

                                                 
269

 Se dom Spezzino m.fl., C-113/13, EU:C:2014:2440, punkt 64.  
270

 Se dom kommissionen mot Italien, C-412/04, EU:C:2008:102, punkt 2.  
271

 Av LOU 10:2 3 st. följer att LOU 10:2 1 st. p. 4 är undantagen upphandlande myndighets möjlighet att be-

gära att leverantören visar att grund för uteslutning inte finns. Se även art. 45.3 i direktiv 2004/18/EG och prop. 

2006/07:128, s. 389. Jfr dock Sundstrand, Offentlig upphandling och korruption, JT 2014/15, s. 105. Om bevis-

bördan, se avsnitt 5.4. 
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Problematiken med att upphandlande myndigheter inte får begära att en leverantör visar att 

det inte finns någon grund för uteslutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen kan ses ur 

olika perspektiv; ur bevisföringsperspektiv och ur de allmänna rättsprincipernas perspektiv. 

Som tidigare nämnts kan det finnas skäl för att en upphandlande myndighet inte får begära 

uppgifter som visar att det inte finns någon grund för uteslutning av en leverantör. Den upp-

handlande myndigheten skulle då kunna få en otillbörlig fördel i senare bevisföring. Om re-

geln däremot betraktas ur de allmänna rättsprincipernas perspektiv kan det finnas ett behov 

för upphandlande myndigheter att begära förklaringar av leverantörer vars anbud kan miss-

tänkas strida mot konkurrensreglerna. Skulle en upphandlande myndighet nämligen anta ett 

onormalt lågt anbud som ingivits av en marknadsdominant, finns en uppenbar risk att den 

upphandlande myndigheten bryter mot likabehandlingsprincipen genom att tillåta att mark-

nadsdominanten deltar i upphandlingen genom att bryta mot konkurrensreglerna.
272

 Det 

skulle i förlängningen kunna innebära ett hot mot den fria rörligheten av varor och tjänster 

inom EU, då anbudsgivare som annars hade kunnat erhålla det offentliga kontraktet inte fått 

delta i den offentliga upphandlingen på lika villkor. 

 

Även om upphandlande myndigheter inte har till uppgift att kontrollera leverantörernas efter-

kommande av konkurrenslagstiftningen, framstår det som lämpligt att åtminstone kunna ge-

nomföra en sådan kontroll. Liksom tidigare nämnts om kontrollmöjligheten av anbudets rik-

tighet följer av domen EVN Wienstrom att en sådan kontrollmöjlighet finns.
273

 Då den upp-

handlande myndigheten hindras av LOU 10:2 3 st. att begära av leverantören att denne visar 

att det inte finns någon grund för uteslutning, finns en möjlighet för den upphandlande myn-

digheten genom tillämpning av LOU 12:3 att göra motsvarande kontroll. Av LOU 12:3 fram-

går att en upphandlande myndighet kan begära en förklaring av ett onormalt lågt anbud, var-

för den upphandlande myndigheten torde kunna begära att leverantören förklarar sitt onor-

malt låga anbud med stöd av den regeln. Det finns dock ingen skyldighet för upphandlande 

myndigheter att kontrollera huruvida ett onormalt lågt anbud, eller i det här sammanhanget ett 

missbruk av marknadsdominerande ställning genom underprissättning, föreligger.  

 

 

 

                                                 
272

 Läsaren påminns här att om det i förfrågningsunderlaget angivits att anbud som strider mot diskvalificerings-

grunden i LOU 10:2 1 st. p. 4 kommer att uteslutas, uppstår inte problemet. 
273

 Se dom EVN Wienstrom, EU:C:2003:651, punkterna 49-52. Någon kontrollskyldighet föreligger emellertid 

inte.  
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5.2.3 Fakultativ eller obligatorisk uteslutning 

Av art. 45.2 d i direktiv 2004/18/EG framgår att en leverantör får uteslutas från deltagande i 

upphandlingsprocessen om leverantören gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Uteslutningen enligt 45.2 d i direktiv 2004/18/EG syftar till att ge en upphandlande myndig-

het möjlighet att slippa anta anbudsgivare som inte kan leverera upphandlingsföremålet.
274

 

Bestämmelsen om uteslutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen återfinns i svensk lag-

stiftning i LOU 10:2 1 st. p. 4. Av både artikeln och paragrafen framgår att regeln är fakulta-

tiv genom lydelsen får.
275

 Av beaktandesats 43 i direktiv 2004/18/EG följer att den upphand-

lande myndigheten bör utesluta en leverantör som gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesut-

övningen om sådana regler finns i den nationella lagstiftningen. Uttrycket bör ska i samman-

hanget inte ses som uppfordrande i så måtto att den fakultativa regleringen åsidosätts genom 

ett indirekt krav.
276

 Av förarbetena till LOU framgår att något sådant indirekt krav inte heller 

förekommit då det anges att en leverantör får uteslutas i vissa situationer.
277

 

 

I unionsrättslig praxis framträder regeln om uteslutning vid allvarligt fel i yrkesutövningen 

som fakultativ. I de förenade domarna La Cascina m.fl. fann EU-domstolen att art. 29 i direk-

tiv 92/50/EEG skulle tolkas fakultativt.
278

 Domstolen menade att syftet med att underlåta 

tillämpa bestämmelserna var att tillse att deltagandet i den aktuella upphandlingen var så stort 

som möjligt.
279

 En alltför frikostig tillämpning av uteslutningsmöjligheten torde därför ha 

inneburit ett minskat antal potentiella anbudsgivare och en minskad konkurrens. Bestämmel-

sen om uteslutning behövde dock enligt domstolen inte nödvändigtvis innebära en unifiering 

av de nationella lagstiftningarna, utan medlemsstaterna skulle fortsatt behålla sin normgiv-

ningsmakt. Domstolen påtalade emellertid att medlemsstaterna var skyldiga att iaktta de all-

männa rättsprinciperna om insyn och likabehandling, varför andra uteslutningsgrunder än de 

                                                 
274

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 405.  
275

 Det bör påpekas att det av beaktandeskäl 40 i direktiv 2004/18/EG följer att den upphandlande myndigheten, 

vid de i beaktandesatsen angivna upphandlingarna, i förfrågningsunderlaget ska ange att de anbud som strider 

mot LOU 10:2 1 st. p. 4 kommer att förkastas om myndigheter avser att tillämpa regeln. Regleringen om kravet 

på meddelande framgår av LOU 11:3 2 st. Kravet följer av att den upphandlande myndigheten, genom något av 

dessa förfaranden, begränsar antalet anbudssökande och principen om öppenhet fordrar att den upphandlande 

myndigheten ska lämna sådan insyn i upphandlingsprocessen att det går att kontrollera processens opartiskhet 

och likabehandling av anbudsgivarna. Se även Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 332 f.  
276

 Se t.ex. kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på 

en effektivare europeisk upphandlingsmarknad (KOM(2011)15 slutlig, 27.1.2011), s. 52, där uteslutningsmöj-

ligheten i art. 45 beskrivs som fakultativ.  
277

 Se prop. 2006/07:128, s. 241.  
278

 Bestämmelsen motsvaras av art. 45.2 i direktiv 2004/18/EG och av art. 57.4 i direktiv 2014/24/EU. Se även 

de förenade domarna La Cascina m.fl., EU:C:2006:94, punkt 23.  
279

 Se de förenade domarna La Cascina m.fl., EU:C:2006:94, punkt 23. 
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som angavs i artikeln inte kunde accepteras av unionsrätten.
280

 Inom ramen för de allmänna 

rättsprincipernas innebörd fann domstolen att medlemsstaterna hade befogenhet att både 

mildra eller göra kriterierna i artikel 29 mer flexibla.
281

 

 

I lag, förarbeten och praxis framträder en enad uppfattning om att regleringen avseende ute-

slutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen är fakultativ, och i doktrinen återfinns ingen 

avvikande uppfattning.
282

 Den enade uppfattningen tyder på att regeln är otvetydigt fakulta-

tiv. Det ska i sammanhanget framhållas att uteslutning inte nödvändigtvis måste avse ett be-

teende eller agerande vid den aktuella upphandlingen.
283

 Även tidigare förseelser som begåtts 

av leverantören kan inverka på bedömningen. Hur lång tid som ska ha förflutit sedan beteen-

det eller förseelsen ägde rum får avgöras genom en proportionalitetsbedömning i det enskilda 

fallet.
284

 Det torde emellertid strida mot proportionalitetsprincipen att diskvalificera en leve-

rantör under en längre tid.
285

 

 

Mot bakgrund av resonemanget i avsnitt 5.2 får det anses sannolikt att regleringen om ute-

slutning i en offentlig upphandling p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen enligt art. 45.2 d i 

direktiv 2004/18/EG, tillika LOU 10:2 2 st. p. 4, kan tillämpas på en situation där en mark-

nadsdominant ingivit ett underprissatt anbud. Regeln om uteslutning är dock fakultativ.  

 

5.3 Ny lagstiftning  

Reglerna om uteslutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen i direktiv 2004/18/EG om of-

fentlig upphandling, motsvaras av art. 57.4 c i direktiv 2014/24/EU.
286

 Artikelns lydelse före-

slås framgå i svensk lagstiftning av LOUny 15 § p. 3.
287

 Varken art. 57.4 c eller LOUny 15 § 

p. 3 innehåller några nyheter avseende formuleringen av bestämmelsen i förhållande till sina 

äldre förlagor. Med vissa redaktionella ändringar, överensstämmer de olika bestämmelserna i 

allt väsentligt. Missbruk av marknadsdominerande ställning genom underprissättning torde 

                                                 
280

 Se a.a., punkt 22.  
281

 Se a.a., punkt 23. 
282

 Se t.ex. Sundstrand, Offentlig upphandling - en introduktion, s. 155, Falk, Lag om offentlig upphandling - en 

kommentar, s. 330 och Pedersen, Upphandlingskrönika - Self-cleaning, ERT 2012 s. 172.  
283

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 333. 
284

 Se RÅ 2010 ref. 79.  
285

 Se Falk, Lag om offentlig upphandling - en kommentar, s. 333. 
286

 Jfr art. 45.2 d i direktiv 2004/18/EG och art. 57.4 c i direktiv 2014/24/EU.  
287

 Se SOU 2014:51, s. 370.  
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kunna rymmas inom ramen för allvarligt fel, eftersom det i direktivets beaktandeskäl anges 

att ett allvarligt fel i yrkesutövningen kan bestå i överträdelser mot konkurrensreglerna.
288

  

 

Det framgår vidare av art. 57.4 c i direktiv 2014/24/EU att bestämmelsen är fakultativ.
289

 Av 

art. 57.4 1 st. stadgas dock att medlemsstaterna, genom föreskrifter, kan ålägga en upphand-

lande myndighet att utesluta anbudsgivare. Medlemsstaterna har således en möjlighet att göra 

de fakultativa reglerna obligatoriska.
290

 Det framgår inte vad som skulle kunna föranleda en 

sådan åtgärd, men unionslagstiftaren har av allt att döma låtit medlemsstaterna själva avgöra 

skärpningsgraden. Av lydelsen framträder minimidirektivets karaktäristik, dvs. att medlems-

staterna själva kan forma lagstiftningen efter direktivets lägsta kravnivå, under förutsättning 

att unionsrätten och de allmänna rättsprinciperna iakttas. Det saknas härutöver i direktiv 

2014/24/EU en möjlighet för den upphandlande myndigheten att begära in uppgifter av an-

budsgivaren som styrker att något allvarligt fel i yrkesutövningen inte har begåtts. Emellertid 

framgår av art. 57.6 att leverantören självmant får lämna bevis som styrker dennes tillförlit-

lighet. 

 

Vid en jämförelse mellan de obligatoriska och de fakultativa uteslutningsgrunderna i art. 57 i 

direktiv 2014/24/EU, framgår att den obligatoriska uteslutningen grundas på brottsliga bete-

enden hos leverantören. Uteslutning på grund av vissa andra brottsliga beteenden är dock inte 

obligatoriskt vid uteslutning med stöd av den fakultativa regleringen.
291

 I stället stadgas i art. 

57.4 att uteslutning får ske efter en proportionalitetsbedömning i det enskilda fallet.
292

 

 

5.4 Bevisbördans placering  

Till skillnad från ett onormalt lågt anbud där bevisbördans placering förefaller vara delad 

mellan den upphandlande myndigheten och anbudsgivaren, se avsnitt 4.4, vilar bevisbördan 

för uteslutning vid allvarligt fel i yrkesutövningen på den upphandlande myndigheten. Av 

författningstexterna framgår att en upphandlande myndighet ska kunna visa (LOU 10:2 1 st. 

p. 4 och art. 57.4 c i direktiv 2014/24/EU) eller kunna styrka (art. 45.2 d i direktiv 

2004/18/EG) att ett allvarligt fel i yrkesutövningen har begåtts.
293

 Som tidigare nämnts före-

ligger en presumtion om konkurrensbegränsande beteende i de fall där priser under den ge-
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 Se beaktandeskäl 101 i direktiv 2014/24/EU. Se även tidigare resonemang i avsnitt 5.2.1. 
289

 Av art. 57.4 1 st. i direktiv 2014/24/EU framgår, att en upphandlande myndighet får utesluta en leverantör.  
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 Se SOU 2014:51, s. 192 och s. 216.  
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 Jfr art. 57.1, 57.2 och 57.4 i direktiv 2014/24/EU. Se även SOU 2014:51, s. 216 f.  
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 Se SOU 2014:51, s. 216.  
293

 Se vidare Sundstrand, En granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 61, UrT 2015 s. 110. 
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nomsnittligt rörliga kostnaden kan konstateras.
294

 Leverantören som ingivit anbudet har be-

visbördan för att presumtionen om det konkurrensbegränsande beteendet är felaktig. I ett av-

görande från år 1997 fastslog HFD emellertid att det inte kunde anses vara förenligt med det 

upphandlingsrättsliga regelverket att begära att en anbudsgivare skulle redovisa uppgifter 

som skulle kunna vara interna affärsmässiga strategier.
295

 Härvidlag fordras en avvägning 

mellan å ena sidan den upphandlande myndighetens behov av information, och å andra sidan 

leverantörens integritet. Det bör emellertid påpekas att en alltför sträng syn på bevisbördans 

placering hos en part som i praktiken saknar möjlighet att säkra bevisning, kan i förlängning-

en strida mot principen om en effektiv rättslig prövning.
296

 

 

Om en upphandlande myndighet överväger att utesluta en anbudsgivare med stöd av LOU 

10:2 1 st. p. 4, ska den upphandlande myndigheten inledningsvis kunna visa att det allvarliga 

felet begåtts i yrkesutövningen.
297

 Därutöver ska omständigheterna som föranleder uteslut-

ningen vara relevanta och stå i proportion till uteslutningen.
298

 Bevisbördan och beviskravet 

för uteslutning enligt LOU 10:2 1 st. p. 4 prövades av HFD i mål 2013 ref. 61. Domstolen 

refererade till tidigare domslut där det fastslagits att beviskraven måste sättas högre än nor-

malt då beslutet inneburit myndighetsutövning.
299

 I domskälen beaktade emellertid HFD den 

offentliga upphandlingens marknadsekonomiska karaktär, vilken enligt domstolens uppfatt-

ning medförde att den upphandlande myndighetens beslut inte kunde jämställas med ett myn-

dighetsbeslut per se.
300

 I sitt ställningstagande vägde domstolen bl.a. in den upphandlande 

myndighetens intresse av att kunna upprätthålla en sund konkurrens i upphandlingsförfaran-

det. Domstolen fann att det var tillräckligt om den upphandlande myndigheten gjorde sanno-

likt att anbudsgivaren gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen för att uteslut-

ning skulle vara tillåtet.
301

 HFD framförde att bedömningen av det allvarliga felet skulle gö-

ras med utgångspunkt i de förhållanden som rådde då till tilldelningsbeslutet meddelades. 
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 Se dom AKZO, EU:C:1991:286, punkterna 71-72. Se även avsnitt 3.4. 
295
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pen om effektiv rättslig prövning framgår av art. 19.1 FEU och art. 47 i Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna (2010/C 83/02). 
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298
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bevisbörda och jäv i upphandlingsmål, FT 2010 s. 121 avseende beviskravens uttryck. Jfr även Sundstrand, En 

granskning av svensk jurisprudence – HFD 2013 ref. 61, UrT 2015 s. 110. 
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HFD:s avgörande har dock kritiserats bl.a. avseende beviskraven och fastställandet av tid-

punkt för bedömningen av det allvarliga felet.
302

 Sundstrand menar att det förefaller 

”[o]sannolikt att en upphandlande myndighet endast behöver göra sannolikt att en leverantör 

har begått ett allvarligt fel i sin yrkesutövning[...]”, en uppfattning som synes harmonisera 

med upphandlingslagstiftningens skyddande syfte för leverantören.
303

  

 

5.5 Underlåtenhet att utesluta på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen  

En upphandlande myndighet får utesluta en leverantör som gör eller har gjort sig skyldig till 

allvarligt fel i yrkesutövningen. Vid en jämförelse mellan de obligatoriska och fakultativa 

uteslutningsgrunderna i LOU 10:1 och i LOU 10:2, återfinns en undantagsregel i LOU 10:1 4 

st.
304

 Undantagsregeln möjliggör för en upphandlande myndighet att underlåta att utesluta en 

leverantör i särskilda fall, trots att förutsättningar för obligatorisk uteslutning föreligger. Såd-

ana fall kan t.ex. vara att leverantören gjort sig skyldig till ringa brottslighet eller att den 

brottsliga gärningen ligger långt tillbaka i tiden.
 305

 Regleringen om de fakultativa uteslut-

ningsgrunderna saknar däremot en liknande undantagsregel. Avsaknaden beror sannolikt på 

att uteslutningsmöjligheten är fakultativ redan från början.
306

 Det nya direktivets lydelse in-

nebär ingen förändring i förhållande till direktiv 2004/18/EG.
307

  

 

Det övergripande syftet med upphandlingsdirektiven är som bekant att skapa en upphand-

lingsmarknad som präglas av öppenhet och konkurrensutsättning.
308

 Regleringen om uteslut-

ning är således inte till för att hindra inträde på marknaden, utan snarare att underlätta inträde 

på lika villkor.
309

 Å ena sidan skulle en alltför restriktiv syn på underlåtenhet att utesluta leve-

rantörer riskera att hindra den fria rörligheten inom unionen. Å andra sidan skulle en alltför 

fri bedömning kunna leda till att de allmänna rättsprinciperna, i det här fallet likabehandlings- 

och proportionalitetsprincipen, åsidosattes. Det torde dock inte vara möjligt att förutse alla 

alternativformer av underprissänkningsmodeller, varför det förefaller rimligt att underlåtenhet 

att utesluta en anbudsgivare som gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen i vissa 
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fall är tillåtet - dock med viss reservation och efter noggrant beaktande av de allmänna rätts-

principerna.  

 

5.6 Sammanfattning  

Frågan som initialt ställdes var om regeln om uteslutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövning-

en är fakultativ eller obligatorisk. Därutöver skulle undersökas om det finns en möjlighet för 

den upphandlande myndigheten att underlåta att utesluta en anbudsgivare som gjort sig skyl-

dig till allvarligt fel i yrkesutövningen.  

 

Rättesnöret som upphandlande myndigheter har att förhålla sig till då de överväger att ute-

sluta en leverantör är om leverantören kommer att kunna leverera varan eller tjänsten trots det 

onormalt låga anbudet.
310

 Synsättet ska vara vägledande vid den upphandlande myndighetens 

bedömning.
311

 Skulle leverantören bli engagerad i en rättslig tvist p.g.a. överträdelse av kon-

kurrensreglerna finns en risk att leverantören inte kommer att kunna leverera enligt kontrak-

tet.
312

 Uteblir leveransen är syftet med upphandlingen förlorat och myndigheten kan tvingas 

att göra om upphandlingsprocessen. Ur en upphandlande myndighets perspektiv är det i detta 

sammanhang därför viktigt att säkerställa att leverantören inte ägnar sig åt kokurrensbegrän-

sande beteende.  

 

I kapitlet har ett resonemang förts om en underprissättning av ett anbud kan kvalificeras som 

ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Härvidlag kan endast sannolika antaganden göras. Av den 

information som rättskällorna ger vid handen förefaller det emellertid rimligt att inordna un-

derprissättningen i det allvarliga felet enligt LOU 10:2 1 st. p. 4. Rättskällorna uppvisar en 

enad uppfattning om att regeln är fakultativ och att den så kommer att förbli, även efter ge-

nomförandet av direktiv 2014/24/EU. Slutligen kan det, med viss reservation, antas att en 

upphandlande myndighet kan underlåta att utesluta en anbudsgivare trots att ett allvarligt fel i 

yrkesutövningen föreligger. Då, liksom annars, förutsätts de allmänna rättsprinciperna iakttas.  
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 Se Pedersen, Upphandlingskrönika, ERT 2009 s. 172.  
311

 Se dock dom EVN Wienstrom, EU:C:2003:651, punkt 70.  
312

 Se KL 3:1. 
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6 Sammanfattande slutsatser 

I uppsatsen har onormalt låga anbud i upphandlingsrätten och missbruk av marknadsdomine-

rande ställning genom underprissättning i konkurrenslagstiftningen analyserats. Ett gemen-

samt syfte med reglerna är att hindra konkurrensbegränsande åtgärder som marknadsaktörer 

kan vidta för att erhålla offentliga kontrakt. 

 

I uppsatsen har det framgått att onormalt låga anbud fastställs genom in casu-bedömningar. 

Vid genomförandet av direktiv 2014/24/EU kommer en regel om obligatoriskt förkastande av 

onormalt låga anbud p.g.a. att anbudsgivaren brutit mot miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga 

regelverk att införas. I det svenska delbetänkandet SOU 2014:51 föreslås dock att det obliga-

toriska förkastandet ska gälla samtliga onormalt låga anbud där någon nöjaktig förklaring till 

det onormalt låga anbudet inte kan presenteras. Förslaget innebär att den svenska lagstift-

ningen skulle gå längre än vad unionsrätten gör. En skillnad mellan nationell rätt och unions-

rätt skulle därför kunna innebära problem vid rättstillämpningen i de fall den svenska nation-

ella regeln skulle bedömas strida mot de allmänna rättsprinciperna. Det torde därför finnas 

anledning att se över den föreslagna bestämmelsen i det pågående lagstiftningsarbetet.  

 

Är ett anbud onormalt lågt kan en upphandlande myndighet förkasta anbudet, eftersom leve-

ranssäkerheten kan ifrågasättas. Det finns nämligen en risk att anbudsgivaren inte kommer att 

kunna leverera enligt kontraktet då intäkterna inte är tillräckligt stora. Marknadsdominantens 

oförmåga att leverera torde däremot inte kunna härledas till ekonomiska skäl. Det förefaller 

därför inte sannolikt att en upphandlande myndighet kan åberopa regeln om förkastande av 

onormalt lågt anbud för att diskvalificera en marknadsdominant på den grunden. I uppsatsen 

argumenteras istället för att ett missbruk av marknadsdominerande ställning genom under-

prissättning i upphandlingsrätten kan bedömas som ett allvarligt fel i yrkesutövningen. En 

underprissättning kan endast lämnas av en marknadsdominant och innebär ett missbruk av 

marknadsdominerande ställning. Både vid ett onormalt lågt anbud och vid en underprissätt-

ning, underskrider anbudet det normala priset för den efterfrågade varan eller tjänsten. En 

underprissättning fastställs liksom ett onormalt lågt anbud genom in casu-bedömningar och 

har sin utgångspunkt i aktörens egna kostnader. Liksom förkastande av onormalt låga anbud 

kan diskvalificera anbudsgivare, kan leverantörer som gör eller gjort sig skyldiga till ett all-

varligt fel i yrkesutövningen uteslutas från upphandlingsprocessen. Direktiv 2014/24/EU 

medför inga större förändringar i förhållande till sin äldre förlaga avseende möjligheten för 
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en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen. 

Det bör dock påpekas att i direktiv 2014/24/EU har givits en möjlighet för medlemsstaterna 

att göra den fakultativa regleringen i artikel 57.4 i direktivet obligatorisk. Emellertid har inte 

denna möjlighet, så vitt framgår, föreslagits i den nya svenska lagstiftningen. 

 

Vid en jämförelse mellan bestämmelserna om onormalt lågt anbud och missbruk av mark-

nadsdominerande ställning genom underprissättning, ska regleringarna i uppsatsens kontext 

betraktas ur den upphandlande myndighetens perspektiv. En marknadsdominants oförmåga 

att leverera enligt kontraktet torde som tidigare nämnts inte grundas på ekonomiska svårig-

heter. Emellertid kan en marknadsdominerande aktör som inger ett onormalt lågt anbud i ett 

senare skede dras in i en process rörande missbruk av marknadsdominerande ställning och 

därigenom vara oförmögen att leverera enligt kontraktet.
313

 Det finns därav skäl för en upp-

handlande myndighet att kunna utesluta en leverantör p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen. I 

sak innebär dock båda formerna av diskvalificering detsamma; anbudsgivarna kommer inte 

att vidare delta i konkurrensen om det offentliga kontraktet i den aktuella upphandlingen.  

 

Genom det kontradiktoriska förfarandet kan en upphandlande myndighet bilda sig en upp-

fattning om skälen till varför ett anbud är onormalt lågt. Den kan efter granskningen besluta 

sig för att låta det onormalt låga anbudet fortsatt få delta i upphandlingsprocessen eller för-

kasta det, eftersom regleringen är fakultativ. Motsvarande kontradiktoriska förfarande finns 

inte stadgat om den upphandlande myndigheten överväger att utesluta en anbudsgivare som 

gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen. Eftersom en upphandlande myndighet 

i sak inte har någon skyldighet att kontrollera om en anbudsgivare följer konkurrensreglerna, 

riskerar den att bryta mot likabehandlingsprincipen genom att anta ett onormalt lågt anbud 

där anbudsgivaren är marknadsdominant. Det beror på att andra anbudsgivare som annars 

hade kunnat erhålla det offentliga kontraktet inte fått delta i den offentliga upphandlingen på 

lika villkor, då den upphandlande myndigheten antar ett anbud vari en marknadsdominant 

bryter mot konkurrensreglerna. 

 

Av domen EVN Wienstrom följer att en upphandlande myndighet ska kunna kontrollera rik-

tigheten i ett anbud om den upphandlande myndigheten som urvalskriterium angivit att ett 

krav ska kunna kontrolleras, t.ex. ett krav om att leverantören inte bryter mot konkurrenslag-

                                                 
313

 KKV kan, genom tillämpning av KL 3:1, ålägga leverantören att omedelbart upphöra med överträdelser av 

förbuden i KL 2:1 och 7 §§, eller i art. 101 eller 102 FEUF. 
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stiftningen.
314

 Ett sådant krav förutsätter emellertid att den upphandlande myndigheten har en 

faktisk möjlighet att kontrollera anbudet.
315

 Då en upphandlande myndighet inte får begära 

att en leverantör visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt LOU 10:2 1 st. p. 4 

uppstår vissa problem.
316

 Om kravet inte kan kontrolleras, ”[å]sidosätter [den upphandlande 

myndigheten] principen om likabehandling, eftersom ett sådant kriterium inte är förenligt 

med ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande.”.
317

 Den upphandlande myndigheten 

kan således inte med stöd av reglerna i LOU 10:2 3 st. begära att leverantören visar att det 

inte finns någon grund för uteslutning, men eftersom anbudet är onormalt lågt kan den upp-

handlande myndigheten begära att leverantören förklarar sitt onormalt låga anbud med stöd 

av LOU 12:3. Katalogen om begäran av förklaringar som redovisas i paragrafen är inte ut-

tömmande, varför det torde kunna begäras att leverantören lämnar en förklaring om leveran-

tören efterkommer konkurrensreglerna.  

 

Emellertid föreligger ingen skyldighet för en upphandlande myndighet att kontrollera onor-

malt låga anbud. Av resonemanget ovan förefaller det nödvändigt att en upphandlande myn-

dighet bör ha en skyldighet kontrollera onormalt låga anbud som ingivits av marknadsdomi-

nanter och om sådana anbud ryms inom reglerna för allvarligt fel i yrkesutövningen såsom 

missbruk av marknadsdominerande ställning genom underprissättning. Om kontrollen inte 

genomförs, riskerar nämligen de allmänna rättsprinciperna att åsidosättas. I förlängningen 

kan ett åsidosättande av de allmänna rättsprinciperna även hota den fria rörligheten av varor 

och tjänster inom EU. Som tidigare nämnts skulle hotet bestå i att anbudsgivare som annars 

hade kunnat erhålla det offentliga kontraktet inte fått delta i den offentliga upphandlingen på 

lika villkor, eftersom den upphandlande myndigheten antagit ett anbud där marknadsdomi-

nanten brutit mot konkurrensreglerna.  

 

Om den upphandlande myndigheten väljer att underlåta att förkasta ett onormalt lågt anbud, 

synes den upphandlande myndigheten enligt nuvarande ordning emellertid inte göra sig skyl-

dig till något direkt fel. Vid genomförandet av direktiv 2014/24/EU kan det dock väntas en 

skärpning. Regeln om obligatoriskt förkastande tyder på en mer restriktiv inställning till 

onormalt låga anbud. I den svenska rättsordningen har det i delbetänkandet angivits att det 

                                                 
314

 Se dom EVN Wienstrom, EU:C:2003:651, punkterna 49-52.  
315

 Se a.a., punkt 50.  
316

 Av LOU 10:2 3 st. följer att LOU 10:2 1 st. p. 4 är undantagen upphandlande myndighets möjlighet att be-

gära att leverantören visar att grund för uteslutning inte finns. Se även art. 45.3 i direktiv 2004/18/EG och prop. 

2006/07:128, s. 389. Jfr dock Sundstrand, Offentlig upphandling och korruption, JT 2014/15, s. 105. 
317

 Se a.a.  
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kan anses föreligga ett minimalt utrymme för att godta onormalt låga anbud som visserligen 

kan förklaras, men där det likväl finns tvivel avseende leveranssäkerheten.
318

 Enligt den före-

slagna regeln behöver således ett onormalt lågt anbud som kan förklaras inte förkastas, men 

väl ett onormalt lågt anbud som inte kan förklaras. Av direktiv 2014/24/EU framträder dock 

endast en skyldighet att förkasta onormalt låga anbud som kan hänföras till överträdelser av 

art. 18.2 i samma direktiv. En underlåtenhet att förkasta ett onormalt lågt anbud, trots att skäl 

för förkastande föreligger, förefaller enligt direktivet därför fortsatt vara möjlig. Resultatet 

blir att en upphandlande myndighet enligt de föreslagna svenska reglerna inte kan underlåta 

att förkasta ett onormalt lågt anbud, men väl enligt direktiv 2014/24/EU. Som synes orsakar 

den föreslagna bestämmelsen om obligatoriskt förkastande problem, varför problematiken i 

detta avseende är ytterligare ett skäl till att se över den föreslagna bestämmelsen i kommande 

lagstiftningsarbete. 

 

Då det gäller möjligheten att underlåta att utesluta en leverantör när det finns grund för ute-

slutning p.g.a. allvarligt fel i yrkesutövningen enligt LOU 10:2 1 st. p. 4, saknas reglering i 

gällande rätt.
319

 Avsaknaden torde kunna hänföras till att regeln i sig är fakultativ. Hade det 

funnits ett förbud, förefaller det rimligt att paragrafen haft en undantagsregel likt den som 

stadgas i LOU 10:1 4 st. Av utredningen i uppsatsen följer att det är möjligt att underlåta att 

utesluta en leverantör trots att ett allvarligt fel i yrkesutövningen begåtts. Det är emellertid av 

största vikt att den upphandlande myndigheten i sådana situationer noggrant beaktar de all-

männa rättsprinciperna - i synnerhet principen om likabehandling. Om det föreligger grund 

för uteslutning men den upphandlande myndigheten väljer att inte utesluta leverantören, 

måste samtliga leverantörer behandlas på samma sätt. Något annat agerande från den upp-

handlande myndigheten strider mot den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU och de 

allmänna rättsprinciper som grundas på dessa bestämmelser. 

 

Av de ovanstående slutsatserna följer att det bör finnas en skyldighet för upphandlande myn-

digheter i offentliga upphandlingar att kontrollera onormalt låga anbud som inges av mark-

nadsdominerande aktörer. Om kontrollen inte genomförs, finns en risk att de allmänna rätts-

principerna åsidosätts.  

 

                                                 
318

 Se SOU 2014:51, s. 303.  
319

 För tydlighetens skull bör det påpekas att med ett allvarligt fel i yrkesutövningen avses i uppsatsen reglering-

en i LOU 10:2 1 st. p. 4.  
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