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Remiss av Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om
betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet
Ni inbjuds härmed att lämna synpunkter på Konkurrensverkets förslag till
föreskrifter om betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet.
Handlingarna bifogas men finns även tillgängliga på Konkurrensverkets
webbplats, www.konkurrensverket.se.
Bakgrund till förslaget
Riksdagen beslutade den 23 oktober i enlighet med propositionen 2018/19:142
Statistik på upphandlingsområdet om en ny lag om upphandlingsstatistik och revideringar av befintliga upphandlingslagar. Avsikten är att förbättra statistiken om
offentliga upphandlingar genom att samla in uppgifter direkt från annonser om
upphandling. För att kunna göra det måste annonserna i framtiden publiceras i
registrerade annonsdatabaser och de registrerade annonsdatabaserna blir skyldiga att lämna uppgifter från annonserna till en statistikansvarig myndighet.
Förändringarna regleras i en ny lag (2019:668) om upphandlingsstatistik som
träder i kraft den 1 juli 2020. Revideringar av befintliga regelverk tillsammans
med kravet att annonsera i en registrerad annonsdatabas träder i kraft den
1 januari 2021.
Regeringen har beslutat att Konkurrensverket ska vara registermyndighet med
ansvar för registrering av och tillsyn över annonsdatabaserna.

KKV1000, v2.2, 2018-09-07

Av 11 § lagen om upphandlingsstatistik framgår att för registrering och registerhållning får registermyndigheten ta ut en ansökningsavgift och en registeravgift
av dem som driver annonsdatabas. Enligt 12 § tredje stycket lagen om upphandlingsstatistik får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om storleken på avgifterna.
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Det utkast till förordning om upphandlingsstatistik som har notifierats till kommissionen1, anges i denna remiss som ”förordningen om upphandlingsstatistik”.
Av 9 § förordningen om upphandlingsstatistik framgår att Konkurrensverket ska
ta ut en ansökningsavgift och en registeravgift samt storleken på avgifterna. Av
12 § förordningen om upphandlingsstatistik följer att Konkurrensverket får meddela verkställighetsföreskrifter om betalningen av avgifterna.
Under förutsättning att regeringen beslutar om förordningen om upphandlingsstatistik i den lydelse som notifierats till kommissionen avser Konkurrensverket
att med stöd av 12 § förordningen om upphandlingsstatistik besluta om verkställighetsföreskrifter om betalning av de avgifter som får tas ut enligt 11 § lagen
om upphandlingsstatistik. De föreskrifter som avser ansökningsavgiften kommer att
träda i kraft den 1 juli 2020 medan förskrifter som avser registreringsavgiften
kommer att beslutas under hösten 2020 och träda i kraft den 1 januari 2021.
Skälet till att Konkurrensverket avser att besluta om verkställighetsföreskrifter om
betalningen är att säkerställa ett effektivt, säkert och enhetligt sätt för att få in
avgifterna.
Ert yttrande
Om ni vill lämna synpunkter på förslagen till föreskrifter och konsekvensutredningen ska ett skriftligt yttrande ha inkommit till Konkurrensverket senast den 15
juni 2020.
Konkurrensverket tar emot svar i elektronisk form till adressen registrator@kkv.se,
gärna i både Word- och PDF-format. Vänligen ange diarienummer 287/2020 i
ärenderaden på e-postmeddelandet.
Frågor om remissen besvaras av Karin Morild, Karin.Morild@kkv.se, och
Maria Andersson Müller, Maria.AnderssonMuller@kkv.se.

Marie Östman
chefsjurist

Den notifierade versionen av förordningen finns i EU-kommissionens TRIS-databas, se
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=650.
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Bifogade handlingar
Handlingar som bifogas är:
•
Konkurrensverkets förslag till föreskrifter (bilaga 1a träder i kraft 1 juli 2020
och 1b träder i kraft 1 januari 2021) och
•
Konsekvensutredning (bilaga 2)
Sändlista för remiss av Konkurrensverkets förslag till föreskrifter om
betalning av avgifter inom registermyndighetens verksamhet
Konkurrensverket skickar ut remissen till nedanstående men remissen finns även
tillgänglig på verkets webbplats, www.konkurrensverket.se, och är öppen för
synpunkter från andra.
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Regelrådet
Ekonomistyrningsverket
Kommerskollegium
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten
Fortifikationsverket
Göteborgs stad
Inköp Gävleborg
Region Stockholm
SKL Kommentus
Statens fastighetsverk
Statens inköpscentral (Kammarkollegiet)
Stockholms Stad
Sveriges Kommuner och Regioner
Trafikverket
Västra götalandsregionen
Bisnode AB
Byggfakta
DoubleCheck AB
e-Avrop AB
EU-supply AB
Konstpool AB
Mercel Svenska AB
Offentliga upphandlingar
Placeringsinfo.se
Primona AB
Sverige Bygger
Visma Commerce AB
Almega
Företagarna
Svenskt Näringsliv
Sveriges offentliga inköpare
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