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Föreslagna ändringar i lagen (1992:1528) om offentlig 
upphandling (LOU) 
Regeringen föreslår i prop. 1997/98:170 vissa ändringar i LOU. Ändringarna 
är främst föranledda av två nya EG-direktiv på upphandlingsområdet 
(97/52/EG och 98/4/EG). Ändringarna innebär bl.a. att anbudstiden vid 
öppen och selektiv upphandling förkortas om vissa förutsättningar är 
uppfyllda. 

Lagändringarna (se nedan) föreslås träda i kraft den 1 januari 1999. 

Upplysningar om leverantörerna (1 kap 16c §) 

I paragrafen, som är ny, föreskrivs att vid upphandling av varor (2 kap) och 
tjänster (5 kap) får den upphandlande enheten endast begära in sådana 
upplysningar om en leverantör som avses i 17 och 18 §§ och som behövs med 
hänsyn till vad som skall upphandlas. 

Vidare sägs att enheten skall beakta leverantörens befogade intresse av att 
affärshemligheter eller tekniska hemligheter inte röjs. 

Komplettering av anbud (1 kap 21 §) 

Enligt förslaget återinförs möjligheten för upphandlande enhet att begära att 
anbud eller ansökningar kompletteras om det kan ske utan risk för 
särbehandling eller konkurrensbegränsning. Paragrafen kommer därmed att 
överensstämma med vad som gäller vid upphandling under tröskelvärdet (se 
6 kap 8 § 2 st). 
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I paragrafen föreslås också ett nytt stycke som innebär att upphandlande 
enhet får begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar intyg, 
skriftliga bevis och andra handlingar som getts in och som avses i 17 och 18 
§§ (kvalificeringsfasen). 

Förkortade tidsfrister för mottagande av anbud  

Öppen upphandling (2 kap 13 §, 3 kap 18 §, 4 kap 17 § och 5 kap 20 §) 

Vid öppen upphandling får anbudstiden förkortas från minst 52 dagar till 
normalt minst 36 dagar, dock aldrig under 22 dagar (räknat från 
avsändningsdagen) förutsatt att  

1. Förhandsannonsen innehållit alla vid annonseringstillfället tillgängliga 
uppgifter enligt förlagorna om annonsinnehåll (förordningen 1998:77 eller 
NOUs annonsblanketter på svenska), 

2. Minst 52 dagar, men högst 12 månader förflutit från den dag 
förhandsannonsen avsändes. 

Selektiv upphandling (2 kap 14 §, 3 kap 19 § och 5 kap 21 §) 

Vid selektiv upphandling förkortas anbudstiden från minst 40 dagar till 
minst 26 dagar (räknas från avsändningsdagen) förutsatt att 

1. Förhandsannonsen innehållit alla vid annonseringstillfället tillgängliga 
uppgifter enligt annonsförlagorna, 

2. Minst 52 dagar, men högst 12 månader förflutit från den dag 
förhandsannonsen avsändes. 

Selektiv eller förhandlade upphandling inom försörjningssektorerna (4 kap 
18 §) 

Tidsfristen för anbudsansökan bör vara minst 37 dagar (räknat från 
avsändningsdagen) dock aldrig under 10 dagar (räknat från 
publiceringsdagen). 

En annan tid kan avtalas med de utvalda anbudssökandena, förutsatt att alla 
får samma tid att lämna anbud. Om överenskommelse inte uppnås bör 
anbudstiden vara minst 24 dagar, dock aldrig under 10 dagar (räknat från 
tiden för inbjudan). 

Övriga ändringar 

Övriga föreslagna ändringar är endast marginella och föranleder inga 
särskilda kommentarer. 

NOU-info 

Nämnden för offentlig upphandling (NOU) ger som bekant ut ett nyhetsbrev, 
NOU-info, som behandlar frågor med anknytning till LOU. Tidigare har 
nyhetsbreven skickats ut gratis till offentlig sektor. Gratisutskicken har nu  
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upphört, men nyhetsbreven kan fortsättningsvis läsas på NOU:s hemsida på 
Internet (www.nou.se). Här berörda förslag till lagändringar har kommente-
rats i nyhetsbrevet juni 1998. 
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