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Yttrande över Remiss avseende 

Genomförandeutredningens delbetänkande  

En lag om upphandling av koncessioner SOU 

2014:69 

 

 

SMHI stödjer förslaget till lag om upphandling av koncessioner såsom det presenterats 

i betänkandet.  

 

SMHI tycker att det är bra att man nu reglerat rättsområdet för vilket viss osäkerhet 

har rått. SMHI tror också att det är gynnsamt att man valt att lägga sig nära 

direktivstexten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 

februari 2014 om tilldelning av koncessioner). Myndigheten anser att det är särskilt 

positivt att man knutit både direktiv och lag närmare de allmänna principerna om 

likabehandling, öppenhet, proportionalitet, m.m. som kan härledas till reglerna i 

fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (EUF-fördraget), i stället för att 

detaljreglera. Det är enligt SMHIs uppfattning mycket värt att man behållit den 

relativa friheten för den upphandlande enheten att bestämma hur förfarandet i det 

enskilda fallet ska utformas och att reglerna har en mer generell, och därmed enklare 

utformning.  

Att lagens regler avseende annonsering, tidsfrister, kommunikation, behandling av 

leverantörer och tilldelning anknyter till reglerna i LOU, LUF etc. gör att myndig-

heternas hantering blir mer enhetlig härvidlag. Dessa regler måste anses väl inarbetade 

och genom att hänvisa till desamma, skapas en enhetlighet i regelverket kring 

offentliga upphandlingar. Utöver detta möjliggör förslaget även tillämpning av redan 

upparbetade praktiska rutiner hos de upphandlande enheterna vilket gör att 
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upphandling av koncessioner inte behöver hanteras i annan praktiskt ordning än övriga 

upphandlingar vilket är eftersträvansvärt.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Rolf Brennerfelt efter föredragning 

av chefsjuristen Michael af Sandeberg. I handläggningen har också inköpschefen 

Johan Lundström och verksjuristen Sofia Bergenbrant deltagit. 

 

 

 

Rolf Brennerfelt 

Generaldirektör 

 

 


