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Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) lämnar följande synpunkter på
rubricerade betänkande av Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler.

Del 1 - Enklare och flexiblare upphandlingsregler

SvK1016. v5.0, 2018-08-01

Svenska kraftnät delar de principiella utgångspunkter som utredningen lagt till
grand för förslagen om att såväl den absoluta merparten av upphandlande myndig
heter/enheter som leverantörer strävar efter en sund och god affär samt att upp
handlande myndigheter/enheter har en rad andra regelverk som styr deras
agerande även i upphandlingar. Vidare anser Svenska kraftnät att utredningens
förslag i fråga om förfarandebestämmelser som inte behövs utgör förenklingar som
i förlängningen kan bidra till färre överprövningar.
Svenska kraftnät ställer sig i huvudsak positivt till förslagen. Verket tillstyrker att
reglerna behålls i och i anslutning till befintliga kapitel för en sammanhållen
lagstiftning. Vidare tillstyrks förslaget om att tillåta upphandlande
myndigheter/enheter att vara fria att utforma förfarandet vid upphandlingen. Även
förtydligandena kring förfarande vid direktupphandling tillstyrks. Dessa förslag
förtydligar och ökar möjligheterna att anpassa både upphandlande myndigheters/
enheters och leverantörers insatser i en upphandling till att stå i bättre proportion
till anskaffningen. Svenska kraftnät ser även positivt på att möjligheten till dialog
med leverantörer lyfts fram men befarar att en uttrycklig reglering angående
muntlig kommunikation under tröskelvärdena kan medföra större osäkerhet
avseende tillåtligheten av muntlig kommunikation med leverantörer vid upp
handlingar över tröskelvärdena.
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Del 2 - Vissa regler om överprövningsmål
När det gäller förslaget om införande av en ansökningsavgift om 7 500 kronor vid
överprövningsmål tillstyrdes detta.
Vad avser förslaget om införande av processkostnadsansvar avstyrks detta, även
om det i och för sig skulle kunna leda till färre överprövningar. Handläggningen av
processkostnader riskerar att medföra ökad handläggningstid i domstol vilket är
den enskilda faktor som enligt Svenska kraftnäts uppfattning medför störst
negativa konsekvenser vid en överprövning. I praktiken kommer det att bli
komplicerade bedömningar och det kan vara svårt för en leverantör att bedöma
sina risker kring rättegångskostnader. Det finns också risk att det främst är små
och medelstora leverantörer som kommer att avstå från överprövning på grund av
processkostnadsansvar. Även upphandlande myndigheters/enheters benägenhet
att till exempel pröva nya utvärderingsmodeller eller förändra sin kravställning kan
komma att påverkas negativt med ett ökat fokus på konsekvenser av överprövning.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Ulla Sandborgh efter före
dragning av verksjuristen Johanna Hallqvist. I ärendets handläggning har även
deltagit inköpschefen Lars Nordén och chefsjuristen Bertil Persson.
Sundbyberg, dag som ovan

