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ALLMÄNNA

8.1

Konkurrens

Kommittén

ÖVERVÄGANDEN

och

konkurrenspolitik

har i kapitel 2 diskuterat

konkurrensens

ekonomi

och dess betydelse för ekonomins

välfärd.

Vår grundläggande

tidigare

publicerade

uppfattning

delbetänkanden

olika samhällssektorer.

byggd på marknadsprisbildning
väl fungerande

konkurrens

styr resursanvändningen
med

hushållens

konsumenternas
styrmekanism

är ett centralt

försämras.

tillväxt

Konkurrens

och för utveckling

Kommitténs
regleringar

uppdrag,

tetsutveckling

kan drivkrafterna

förnyelse

Fri och

därför att den

innebär

försvagas

den dynamiska
förutsättning

att
som

för såväl

effektiviteten
för ekonomisk

av välfärden.

som förutsätter

diskussion

och internationella

flesta andra industriländer,

beslutsfattande.

av konkurrensen

är således en viktig

och konkurrenspolitik,

årens allt mer intensiva

av en resurshushållning

beskärs och att marknadens effektivitet

Samtidigt

i

av varor och tjänster i enlighet

Begränsningar

valmöjligheter

också av

och regleringar

konsumentintresse,

och produktionen

önskemål.

framgår

konkurrens

betydelsen

i en marknads-

och konsumenternas

i dessa frågor

och decentraliserat

kostnadspress som mer långsiktig
i näringslivet.

effektivitet

rörande

Där understryks

funktion

ett brett angreppssätt

måste ses mot bakgrund

på frågor

av de senaste

om den svenska ekonomins
konkurrenskraft.

har produktivitetstillväxten

I Sverige,

om

produktiviliksom

försvagats

i de

de två

14
senaste årtiondena.

per arbetad

produktion

oavsett om man mäter produktiviteten

Det gäller
timme

med mer ambitiösa

eller

som

mätmetoder,

där

beaktas. Tendensen till svagare produktivitetstillväxt

också kapitalutrustning

men de senaste åren tycks den vara mer markant i Sverige

är internationell,
än på andra håll.

En kartläggning

och analys

produktivitetsdelegationen.

av den s.k produktivitetskrisen
den har slutförts

Innan

bestämda slutsatser om orsakssambanden.
har redovisat

särskilt svagt i branscher

inrikes

gäller den offentliga

och ekonomisk

tillväxt.

inflation

också allt mer uppmärksammat
med

politiken

utformas

måga i ekonomin.

i olika

sektorer

åren. Av diskussionen
sig kraftigt

mellan

från den teknologiska

till prisreglering-

för effektivitetsförluster

i prisbildningen.

Det

i kapitel 3 framgår

olika

områden.

utvecklingen

att

och anpassningsför-

inslag blir konkurrenspolitikens

av den svenska ekonomin

som är

är angeläget

utformning.

ingår att kartlägga hur konkurrensförhållandena

I vårt utredningsuppdrag
förändrats

Tilltron

så att den bidrar till ökad flexibilitet
Ett viktigt

måste motverkas

har minskat under senare år. Man har

de risker

sådana ingrepp

balansen och därmed

Inflationen

allt med stram finans- och penningpolitik.

förbundna

ett

också den höga löne- och prisstegringstak-

ten i Sverige som ett hot mot den samhällsekonomiska

ar som medel att motverka

därför
- är

sektorn.

framhålls

mot full sysselsättning

sektorn

som hämmar tillväxten.

när man söker efter faktorer

I utredningsdirektiven

framför

och där

byggnadsverksamhet,

bl.a. jordbruk,

och många andra tjänster

transporter

studieobjekt,

Detsamma

har utvecklats

som är skyddade från utlandskonkurrens,

omfattar
- som

av svenskt näringsliv

naturligt

som vi

resultat,

är höga också inom landet. Den s.k. skyddade

etableringshindren

detaljhandel,

De preliminära

inom
att dra

är det svårt

tyder dock på att produktiviteten

i kapitel

pågår

har

under de senaste 10

att utvecldingstendensema

Ökad utlandskonkurrens
har haft gynnsam inverkan

skiljer

och impulser
främst i den

varuproducerande
försvagats

delen av näringslivet.

i byggsektorn

centrationsgraden

och stora

Politiska

beslut

fungerande

delar

har ökat, och möjligheterna

stöd av konkurrenslagstiftningen

inom

snarast

av tjänsteproduktionen.

Kon-

att påverka utvecklingen

med

har varit begränsade.

ett flertal

konkurrens

har konkurrensen

Däremot

områden

och därmed

påverkar

betingelsema

också för en effektiv

för

en

marknadshus-

hållning:

-

Handelspolitiken

och Sveriges

vilka säljare som ges tillträde

förhållande

till EG avgör i hög grad

till den svenska marknaden och på vilka

villkor.

-

Marknadsregleringar

begränsar i många fall utrymmet

reser etableringshinder
konkurrensen.

subventioner

försvaga köpamas

-

Den ofentliga

och motverkar

för konkurrens,

den faktiska och den potentiella

kan snedvrida

konkurrensvillkoren

eller

intresse för att söka efter låga priser.

sektorns regelsystem och organisation

vilka delar av ekonomin

som är öppna för konkurrens

sätter gränser för
och marknads-

prisbildning.

-

Infrastrukturens kvalitet påverkar konkurren sbetingelsema
att sänka fraktkostnader

-

-

Konsumentpolitiken,

och vidga geografiska

som syftar till att förbättra

marknader.

konsumentinformation

och göra hushållen

mer pris- och kvalitetsmedvetna,

ett stöd för effektiv

konkurrens.

Konkurrenslagstzjining
liga konkurrenspolitiken

och konkurrensövervakning,
motverkar

t.ex. genom

utgör samtidigt

dvs. den

konkurrensbegränsningar

egentsam-
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arbete mellan företag, fusioner och missbruk av dominerande
i de fall dessa bedöms ha skadlig verkan.

m.m.

den och förslag måste också ses mot bakgrund
frågor beträffande

pågår i grundläggande
europeiska

samarbetet och infrastrukturen.

Sambandet

mellan konkurrenspolitik

kommitténs

analys

anpassning

kommer

det ekonomiska

samarbetet

av stor vikt för de framtida

konkurrensförhållandena.

ställas

är effekten

Mot en intensifierad

gentemot tredje länder. Däremot
och inom EG att medföra
utrikeshandeln

med

innebär

tjänster

och

fortsatta
betydelse

är givetvis

också frågor

När det gäller importinte en-

från företag inom EG måste
krav

handelshinder

på högre

det intensiñerade

samarbetet med

konkurrensskärpning,

när det gäller

kommer

en påtaglig

i

EGs inre

i Europa,

av en EG-anslutning

konkurrens

i vissa fall

att EGs regler

det

på livsmedelsområdet.

svenskt EG-medlemskap

tydigt positiv.

Den

att få avgörande

marknad och ett eventuellt

på varumarknadema

som

har belysts bl.a.

1990:25.

SOU

och prisutveckling

till

allt handelspolitiken,

framför

av livsmedelssektom

för konkurrensbetingelser

av det förändringsarbete

och handelspolitik

i GAH-förhandlingarna

utvecklingen

Våra övervägan-

i reglerade sektorer.

och förhållanden

tion till konsumenter

t.ex. prisinforma-

ovan nämnda områdena,

också vissa delar av de övriga,

konkurrens

utformning

uppdrag omfattar förutom konkurrenslagstiftningens

Kommitténs

Sveriges

ställning

konkurrensen

och arbets-

på kapital-

marknader.

Varken

ökad frihandel

globalt

som resultat av GATT-samarbetet

svensk

EG-anslutning

skulle

innebära

eller påtagligt

bortfaller
genom

delvis

reduceras. Tendensema

kartellsamarbete

Västeuropa

att behovet

och

fusioner

har koncentrationsutvecklingen

som en anpassning

till

är

eller en

av konkurrenspolitik

att begränsa konkurrensen

internationella.
accelererat

integrationsprocessen

Inte

minst

de senaste åren,
i EG.

Konkurrens-

i
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politiken

i USA och inom EG-samarbetets

ram ger goda illustrationer

behovet av åtgärder mot konkurrensbegränsningar
är mångdubbelt

större än den svenska.

som måste beaktas i vår översyn
återkommer

Utbyggnad

också på marknader

Anpassningen

och modernisering

till EG är en faktor

av den svenska konkurrenslagen,

samt

av infrastruktur,

teknisk

utbildning

främst transportoch

forskning

viktigaste

medlen för att stärka den svenska ekonomins

integrerat

Europa.

De satsningar

på dessa områden

stor betydelse för konkurrens-

näringslivet.
regionala

som

och

till den frågan i det följande.

munikationssystem,

också

till

Bl.a. ger de möjlighet

och lokala marknader

och komhör

till

de

tillväxtförmåga

i ett

som nu planeras

kan

och förändringstrycket

i det svenska

att reducera sådana etableringshinder

som följer

av bristfälliga

på

kommunikationer

och höga transportkostnader.

Vi har tidigare
konkurrens

lagt fram förslag dels om åtgärder

i reglerade

formationen

sektorer,

till konsumenter.

som ökar utrymmet

dels om insatser för att förbättra

I ett särskilt

I förevarande

konkurrenslagens
vårdande

betänkande

utformning

riktas

intresset

och mot organisationen

i den kommunahuvudsakligen

mot

av statens konkurrens-

verksamhet.

8.2

Konkurrensbegränsningar

8.2.1

Om etablerings-

Som vi angett i kapitel

och konkurrenshinder

2 finns

fungerande

konkurrensförhållanden

sig själva

dvs.

första

prisin-

delbetänkandekommer även att

redovisas förslag som syftar till att Öka konkurrensinslagen
la sektorn.

för

i frånvaro

det många orsaker

att fria

och väl

inte kan väntas uppstå och fortleva

av en medveten

rör det sig då om naturliga

till

konkurrenspolitik.

konkurrensbarriärer

av

För det

och andra

mer
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och räckvidd.

petens

som ligger utanför konkurrenspolitikens

förhållanden,

grundläggande

Hit

produktionstekniska

hör

men också hushållens

stordriftsfördelar,

begränsade

information

om varor och tjänster.

förhållanden

påverkas

med annan statlig politik,

mentpolitik.

Kommittén

problematiken

mation till konsumenter

förslag

annat

till

organisationers

och

förstärka

de agerandes kontroll

frågorna

sida

för

att

mellan

Hotet om nyetablering
som

nyetablering

kommer

åtgärder

från

konkurrensen

och

alla

begränsa

eller

av konkurrensförhållanden

vid bedömning

och nya företag,

en kostnadspress,

i

över marknaden.

och utsatt för potentiell

nya produkter

Om så är fallet behöver inte antalet för tillfället

effektivitet.

lagstiftning

eller marknadsreglerande

förhindrar

Därtill

om marknaden är öppen för nyetablering

och storleksfördelningen

Prisinfor-

Här ingår statliga och kommunala

eller oavsiktligt

företags

från befintliga

och konsu-

i betänkandet

åtgärder

mening.

konkurrensen.

En av de viktigaste

kan dessa

1991:601.

i egentlig

sätt försvagar

att inhämta

t.ex. närings-

utgör konkurrensbegränsande

som avsiktligt

regleringar

kapacitet

1990: 106 som också föranlett

SOU

form av prisinformationslagen

åtgärderförfaranden

framförallt

har tidigare behandlat viktiga delar av informations-

och framlagt

En andra kategori

faktorer,

I viss utsträckning

och utnyttja

kom-

bidrar

och nya tekniska

till

konkurrens
lösningar.

aktiva företag på marknaden

dem betyda mycket
motverkar

är

för prisbildning

då höga priser,

och

och det skapar

produktivitetshöjande

aktiviteter

hos

har emellertid

egenskaper

som

företagen.

Många

marknader

för varor

hämmar marknadsinträde
på olika

klassificeras
är följande

:

och tjänster

och potentiell

konkurrens.

Etableringshindren

sätt, men några av de mest betydelsefulla

kan

faktorerna
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-

Stordnftvördelar
föring

i produktutveckling,

innebär

ofta att det finns

säljare på marknaden.

Samtidigt

plats

gjort i sådana aktiviteter,

costs.

påverkar

konkurrenter

marknadsnågra få

som de etablera-

till stor del irreversibla

konkurrensförhållandet

och kan utgöra ett avgörande

Även i frånvaro

eller

för bara en eller

är de investeringar,

de företagen
Det

tillverkning

potentiella

gentemot
hinder

sunk

för nyetablering.

av sunk costs kan för en framgångsrik

nyetablering

krävas att det nya företaget är berett att sätta in stora resurser och ta
förluster
Sådana

i inledningsskedet
satsningar

för att erövra

riskfyllda,

är

vilket

en stor marknadsandel.
de

ger

redan

etablerade

företagen en delvis skyddad position.

-

Kontroll

över strategiska

företagens
skyddad

position.
t.ex.

exempelvis
funktion.
liksom

Det

kan då röra

patent,

genom

tributionskanaler

kontroll

över

Investeringar

barriärer.

om

specifik

insatsvaror

dis-

På lokala marknader

kan

butikslägen

och andra kunder,

fylla

en liknande

med leverantörer,

är också viktiga

medel

konkurrens.

och osäkerhet hos köparna kan göra dessa benägna

för

säljare

nya

framför

att övervinna

nya och oprövade.

i marknadsföring

Det

sådana informations-

I vart fall krävs att man sätter in stora och

investeringar

teknologi
eller

fasta förbindelser

att välja välkända fabrikatvarumärken
svårt

sig

nödvändiga

attraktiva

i s.k.

med återförsäljare

Infonnationsbtist

är ofta

till att stärka de etablerade

för de färdiga produkterna.

att skydda sig mot potentiell

-

bidrar

resurser

för att göra produkterna

irreversibla
kända och få

plats för dem hos återförsäljare.

På många områden,
tekniska
Utländska

inte minst

marknader

och finansiella

resurser

storföretag

med likartad

etableringshotet

för

säljare

som

nödvändiga
produktion
har

för konsumentvaror,
för framgångsrik

är stora
etablering.

kan utgöra det enda reella

dominerande

ställning

sådana
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i Sverige.

marknader
produkter

Potentiell

Inom

många

och i flertalet

näst intill

gör import

är visserligen

men sådana åtgärder är långtifrån

eller faktisk

konkurrens

av handeln över nationsgränsema,

mellan,

lokala marknader,

inhemska

Det behövs

tendenser till privat

t.ex. i form av överenskom-

nationella,

företag

för, och

regionala

Dessa konkurrensbegränsningar

och

kan lämpligen

konkurrensen

följande

delas in

eller försvagar

eller

för-

eller den privata sektorn.
sätt:

ingrepp i marknaden,

och andra statliga eller kommunala

som begränsar

åtgärder

avser konkurrensbegränsande

oavsett om de härrör från den offentliga

Regleringar

för

inte minst i tjänstesektom.

utredningsuppdrag

faranden,

tillräckliga

dels undanröja etableringshinder

melser om hemmamarknadsskydd,
konkurrens

naturliga

en betydelsefull

på alla områden.

för att dels motverka

politik

också en mer målmedveten

är dock

och innebär också starka

av tullar och andra handelshinder

att säkra potentiell

Värt

omöjlig

inom landet.

för mellanregional

del av konkurrenspolitiken,

främja

och andra

Transportkostnader

annorlunda.

i avsnitt

tjänstebranscher

andra

för

av de under-

som vi har redovisat

konkurrens

begränsningar

reglering

illustreras

Detta

maktutredningen,

detaljhandeln

etableringsbarriärer

Avveckling

varumarknader.

från bl.a.

förutsättningarna

faktor

av detta slag är eller kan bli en avgörande

konkurrens

sökningsresultat
3.3.

och uppnå lönsamhet i Sverige.

marknadsandelar

effektiviteten

tänkas snabbt

kan sådana konkurrenter

som redan säljs utomlands

få betydande

här lansera

marknadsföring

Genom att med storskalig

verkningsförmågan

för internationell

hos

handel är en viktig

vissa konkurrensmedel.

Hinder

del av detta problem,

men också andra regleringar

konkurrensbegränsande

verkan.

kan ha starkt
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Samarbete
ocheller

mellan
hindrar

prissamverkan,

användningen

måste beaktas,

Dominerande

gäller

företagsförvärv
dominans

av vissa konkurrensmedel.

Hit

hör

och avtal om gemensam distribution,

liksom

ställning

Men också s.k. outsiderbe-

diskriminerande

marknaden

förfaranden

för ett eller

I diskussionen

frågan här främst

som

inverkan

några få företag

om svensk konkurrenslag-

om och när man bör ingripa

eller sammanslagningar,

och skadlig

nyetablering

i senare led.

eller oligopol.

stiftning

som motverkar

eller marknadsföring.

begränsar konkurrensen

monopol

karteller,

marknadsdelning

produktutveckling
kämpning

företag

mot

som kan leda till marknads-

marknadsekonomin.

Vissa

be-

teenden från företag kan framstå som mera skadliga än annars om de
företas av dominerande

I de följande

delavsnitten

företag.

skall dessa tre problemområden

behandlas i tur

och ordning.

8.2.2

Regleringar

En huvudlinje

för kommittén,

när det gäller att främja potentiell

har varit att föreslå avskaffande
ringshinder.
kurrens

I direktiven

framhålls

och fri prisbildning

drivkraften

av sådana regleringar
att alltför

konkurrens,

som skapar etable-

omfattande

ingrepp

lätt leder till en stel företagsstruktur,

att hålla kostnaderna

nere inte blir

tillräckligt

i konoch att

stark. Där sägs

också:
-

att det är angeläget att behovet av en reglering
ras, och att regleringen

inte ges större omfattning

kontinuerligt

analyse-

än vad skyddsintres-

set kräver,
-

att regleringen

bör utformas

fri konkurrens

och fri prisbildning.

på ett sätt som så långt möjligt

främjar
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hålla priserna

monopoltendenser,

t.ex.

landet
bl.a.

konkurrens

och

effekter.

konkurrensbegränsande

att uppnå mål beträffande

har

har införts

väsentliga

komma

ihåg

att

utan skäl. De syftar

till

eller kon-

miljöpåverkan

mellan olika grupper av hushåll.

De föroch den

inom bostadspolitiken

på ett stort

aktualiseras

sektorn, medan säkerhets- och miljökrav

kommunala

inom

fått

måste emellertid

Man

syftena är mest påtagliga

delningspolitiska

inom

Regleringarna

otvivelaktigt

främst produktsäkerhet,

fördelning

sumtionsmöjlighetemas

företag.

inhemska

subventionerinte

ocheller

kan

marknader

inverkan på etableringsmöjligheter

och bostadspolitiken

livsmedels-

regleringar

mellan

Mest

effekter.

från utlandet ge gynnsamma

Vi har också behandlat regleringars

mark-

resursutnyttjande.

och på finansiella

i byggnads- och transportsektorema

konkurrens

för att bryta

men också på många tjänsteområden

detta på varumarknaderna,

påtagligt

medlet

Inom

nere, åstadkomma väl fungerande

och nå ett högre

effektiviteten

förbättra

nader,

det effektivaste

är importkonkurrens

många områden

del av detta problemkomplex.

olika slag är en viktig

Handelshinderav

antal varu- och tjänsteområden.

Konkurrensintresset
som främjas

finansiella

de konkurrensbegränsanderegleringama.

marknader.

Kommitténs

konkurrenshämmande
med andra länder.
utvärderingsarbete

till

har också lett fram

av regleringama

Det finns emellertid

undersökningar

Viktiga

av

steg mot

av regelsystemen

förslag

sam-

med hjälp

jordbruksområdet

har tagits de senaste åren, bl.a.

näringslivssektorer
förändring

och konsumentintressen

Ofta torde dock de senare kunna uppfyllas

medelän

avreglering

eller snarare de effektivitets-

genom konkurrens - måste således vägas mot andra

hällsintressen.
andra

-

och
i vissa

om avreglering

eller

så att de görs mer marknadskonforma.

många kvarstående
inverkan,

problem

då det gäller regleringars

såväl inom Sverige

Här behövs ett betydligt
än vad som varit möjligt

som i handelsutbytet

mer omfattande

analys-

och

inom ramen för vårt utrednings-
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uppdrag,

bl.a. i fråga om olika slags importhinder.

en central funktion,

Importkonkurrensen

då det gäller att begränsa de inhemska

nadsmakt och upprätthålla
de importhämmande

marknadens

regleringama

ning, där deras måluppfyllelse

effektivitet.

har

företagens mark-

Det är därför viktigt

utsätts för systematisk och kritisk

att

gransk-

ställs mot effektivitetsförlustema

av begrän-

och analys från konkurrenspolitisk

synpunkt av

sad konkurrens.

Vidare

krävs en utvärdering

den produktion,
gäller

som nu sker i kommunal

här möjligheterna

att åstadkomma

beställar- och producentfunktion

och statlig regi. En huvudfråga
en klarare

uppdelning

mellan

och att öppna vägen för konkurrens

mellan

olika typer av producenter.

Etablerade

företag

kontrollerar
tillverkning

skyddas ofta mot potentiell

resurser,
eller

flera

lämpningen
tilldelar

utgöra

olika

inverkan
inslag

ett verkningsfullt

genom att de

produktutveckling,
den konkurrens-

från sådana etableringshinder

av plan- och bygglagen

En benägenhet

för

att minska

För

i existerande

mark och butikslägen

ses över.

betydelsefulla

marknadsföring.

effektivitetshämmande
ompröva

är

som

konkurrens

lagstiftning.

och principerna

måste man

Så t.ex.

hinder

stora,

väletablerade

mot nyetablering

bör

till-

för hur kommunerna

inom ramen för den kommunala

att gynna

och

planeringen

företag

kan här

och kostnadspressande

konkurrens.

8.2.3

Vid

Samarbete

mellan

företag

sidan av etableringshindren

rensbegränsande
hållningens
gränsar

verkningsförmåga.

priskonkurrensen

förhållandet
effektiva

förfaranden

mellan

är det framförallt

som utgör ett allvarligt
Det är åtgärder

mellan

relativa

en kategori

företag,

kostnader

av konkur-

hot mot marknadshus-

som förhindrar

och som därigenom

och relativa

priser.

eller

be-

snedvrider

När

de mest

företagens kostnader inte tillåts bestämma priserna konserveras

en
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ineffektiv

företag i

Resurser hålls kvar i mindre effektiva

företagsstruktur.

stället för att sättas in där de kan göra större nytta. Samtidigt

medför de allt-

styrs bort från marknaden

i fråga och att

att efterfrågan

för höga priserna

produktionsinriktningen

samarbete mellan säljarna på en marknad

prisuppehållande

upprätthållas

bara om man samtidigt

prisaltemativ.

S.k. outsiderbekämpning

företag

från

borta

diskriminera

preferenser.

har ofta nära samband med varandra.

och etableringsbarriärer

Prissamarbete
Ett effektivt

inte anpassas till konsumenternas

marknaden

-

kan undvika

innebär

-

för att hålla vissa

ofta att leverantörer

företag som inte vill följa överenskomna

av låg-

nyetablering

dvs. åtgärder

kan

förmås

att

eller rekommenderade

priser.

Enligt

kommitténs

övervägande

mening har horisontell

del skadliga

samhällsekonomin.
den uppfattning,

effekter

prissamverkan

på marknademas

mellan

funktionssätt

Når det gäller bindande prisöverenskommelser
som redovisades

säljare till
och på
delar vi

av 1978 års konkurrensutredning:

kan föra
I fråga om de följder som öppen eller dold prisbindning
med sig måste särskilt uppmärksammas
att även de mindre
får ett skydd mot
effektiva
företagen genom prissamarbetet
konkurrens från de andras sida. Detta kan innebära att priset
sätts så högt som krävs för att de företag som har de högsta
kostnaderna skall kunna bestå. Därmed kommer priset att ligga
på en för hög nivå vilket också i andra avseenden är ägnat att
Redan kännedom om de övriga
leda till skadliga verkningar.
samverkandes agerande kan leda till minskad återhållsamhet vid
kalkylering och prissättning. De mer rationella företagen skaffar
sig större vinster genom lägre kostnader utan att detta kommer
konsumenterna till godo.
avtrubbas eftersom de mer effektiva
Vidare kan konkurrensviljan
företagen till följd av samarbetet hindras att låta sin överlägseni prissättningen.
Detta innebär en
het komma till uttryck
inte anpassas till vad som
allvarlig risk för att företagsstrukturen
är
är rationellt och effektivt. Faran för ytterligare prisökningar
vid sådant förhållande påtaglig. Såväl på kort som på lång sikt
beträffande
prisverkningar
innebär detta samhällsskadliga
SOU 1978:9, s. 223
bildningen och näringslivets effektivitet.
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Enligt

vår

uppfattning

tillämpliga

är de här

anförda

även på sådan prisssamverkan

bindande rekommendationer
del av marknaden.
marknadsdelning

cirkapriser

Resonemangen

som inskränker

etc.,

kan också tillämpas

icke

en väsentlig

på sådana former

strukturen

och avtal om geografisk

delar

sig till

om den omfattar

som bidrar till att konservera

i första hand kvotering

i viktiga

argumenten

av

i en bransch, dvs.

eller kundgruppsvis

mark-

nadsdelning.

Cirkapriser

kan fungera

som ett stöd för implicit

säljare, dvs. för en samverkan utan formella
fåtalsmarknader,

att anpassa prissättningen

undvika aktiv priskonkurrens
av cirkaprislistor,

liksom

och instabilitet.

prispolitik.

de fall en stor del av försäljningen
t.ex. beroende på systematisk

mellan

anledning

svenska

nödvändigt

utländska

argument

perspektiv

den rådande

syfte

i stället försvagar

rensförmåga.
producenter

till stora kunder.

de argument

och

produktionens

för samarbete

-

Dessa

ett alltför

kortsiktigt

liksom

skulle

näringspolitiska
betraktelsesätt.

att sådana åtgärder

statliga

vara

konkurrenskraft

företag.

det svenska näringslivets

Fri konkurrens

regleringar

för att

med samma

internationella

konkur-

inom landet, där effektivitetsskillnader

mellan

ger snabbt utslag i strukturomvandling,

Det är kommitténs

än cirkaprisema,

rabattgivning

är det sannolikt

strukturen

skapa konkurrenskraftig

existerande

svenska

att

begränsas då också i

sker till andra priser

bygger enligt vår mening

skydda
-

den

produkter

I ett mer långsiktigt

som gör det lättare

Konkurrensen

kommentera

för att

underlättas

som går ut på att sådant samarbete

stärka

att

Sådan samordning

och likformig

att särskilt

företag,

för

gentemot

Särskilt på

till konkurrentemas

av annan information

konkurrentemas

Här finns

överenskommelser.

mellan

där det inbördes beroendet mellan företagen är betydande,

finns starka incitament

överblicka

prissamverkan

är en bättre

väg att

svensk produktion.

uppfattning

marknadsstruktur

att samarbete
-

mellan

företag

i första hand prissamverkan

som skyddar
och marknads-
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delning

del av marknaden

en väsentlig

som omfattar

bedöma om fördelarna

överväger

ef-

de konkurrensbegränsande
aktualiseras

I konkurrenspolitiken

uppkommer.

då av-

dem man möter i samband med företagsförvärv,

liknande

vägningsproblem

är det svårare att

eller gemensam distribution,

gemensam produktutveckling

fekter som samtidigt

av produktspecialisering,

kostnadsfördelar

utnyttja

där man också söker

generellt

För andra samarbetsformer,

på samhällsekonomin.

del skadliga verkningar

har till övervägande

-

i nästa avsnitt.

och som skall diskuteras

Företagsförvärv

8.2.4

för

Marknadsdominans

eller

ett

hävda, att en situation

gränsning.

Möjligheterna

marginaler

måste

de samarbetar
förvärvskontroll

är en svårbedömd

sig kontroll

där ett enda företag skaffat
formen

är den mest långtgående

över hela marknaden

av konkurrensbe-

höga priser

fram

att administrera

eller

Å ena sidan kan man

problemkomplexet.

företeelse i det konkurrenspolitiska

förvärv

och

företag,

som leder fram till sådana situationer,

sammanslagningar

naturligtvis

få

några

och vinst-

vara minst lika goda om företagen slås samman som om

i någon av de former

framstå

kan mot den bakgrunden
komplement

närmast oundgängligt

i förra

som berördes

till en politik

Ett sådant synsätt kan också sägas karakterisera

avsnittet.

som ett naturligt

riktad

En

och

mot prissamarbete.

den amerikanska

antitrust-

lagstiftningen.

Det här refererade
kan förefalla.
gemensamma
sådant

med relativt
fall

för att ingripa

konserverar

till rationalisering.
höga kostnader
utnyttjande

och

branschstrukturen

verksamheten,

av stordriftsfördelar

om t.ex.

att göra med att

har mycket

Samarbetet gör det möjligt

att fortsätta

som det kanske

mot överenskommelser

marknadsdelning

eller

kartellsamarbete

drivkrafterna

i många

Motiven
priser

inte så självklart

synsättet är emellertid

försvagar

för producenter

och det motverkar

och produktivitetshöjande
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anpassning i övrigt.

Sådana rationaliseringsåtgärder

kan däremot genomföras

om företag slås samman, och de är ofta ett av motiven för sammanslagning.

Att

väga

samhällsekonomiskt

således en betydligt
kartellsamarbete.

mer komplicerad

I fråga

förbudslagstiftning

positiva

komma

i fråga,

I Sverige

har det sedan 1982 funnits
som ger eller

och

som

förvärvskontrollen

Som framgår
monopol,
problem

innebär

av kapitel

duopol

eller

för nyetablering

i övrigt

och

försvagad

oligopol

duktionens

främst

inriktas

marknaden
effektiv

för

sättas ur spel.

heller

en

fallet.

verkan.

Nivån

dominans

att ingripa

mot ett

ställning

på den

för ett eller

på en

nuvarande

ett fåtal

ett samhällsekonomiskt

företag

betydelsefullt

kan

innebära

effektivitet

Monopolistisk
ett allvarligt

för

nyetablering

eller

prissättning
hot

mot

och mot konsumenternas

konkurrensbegränsningar

på åtgärder

att avskaffa
potentiell

och

har belysts i SPKs genomgång

i svenskt näringsliv.

att motverka

förvärvskontroll

inte

måste utgä från en

en dominerande

är höga. Problemet

och marknadens

Ansträngningama

än vid

särskilt där hindren för importkonkurrens

kostnadspress

är

låg.

3 utgör

av konkurrensförhållanden

företagsförvärv

vissa möjligheter

förstärker
skadlig

på vissa marknader,

vid

konsekvenser

kan därför

i det enskilda

är emellertid

negativa

utan ingripandena

av för- och nackdelar

marknad

uppgift

om företagsförvärv

prövning

företagsförvärv

mot

ställning.

måste i dessa fall

handelshinder
konkurrens,

pro-

och
men

behövs för att marknadsmekanismema

öppna

även

en

inte skall
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8.3

Åtgärdsprogram

8.3. 1

Om konkurrensfrämj

Vår genomgång

ande åtgärder

i flera avseenden. Ett viktigt

behöver förstärkas

att konkurrenspolitiken

större

möjligheter

allvarliga

risker

den ger
innebär

de fall där privat

funktion

Vi har i kapitel

att förhindra

är mindre

förhindras
tagsförvärv

och bruttopriser

som medför

från motsvarande

En viktig

lagstiftning

utgångspunkt

i USA,

i många

än lagstiftningen

i Sverige har innebu-

endast i undantagsfall

hög säljarkoncentration

rensen. Den svenska konkurrenslagen

när det gäller

långtgående,

myndigheterna.

av de konkurrensvårdande

konkurrenslag-

med undantag för de förbjudna

prissamarbete

anbudssamverkan

eller

och styrmekanism.

tillämpning

Missbruksprincipens

rit att konkurrensbegränsande
formerna

förfaranden,

konkurrensbegränsande

andra industriländer.

strukturomvandling

för svensk och utländsk

Den svenska lagstiftningen

stiftning.

antingen

marknadsreglering

som informations-

4 och 5 redogjort

som

funktioner

centrala

att marknadssystemets

och kostnadsmotiverad

nyetablering

prisbildningens

hindrar

kunnat

Detsamma gäller förekonkur-

och försvagar

skiljer sig i dessa avseenden väsentligt
Canada och flertalet

för utformningen

EG-länder.

av vårt åtgärdsprogram

har varit

att uppnå en ökad grad av harmonisering

med EGs konkurrensregler.

bör dock ha i minnet att EGs regelsystem

endast tar sikte

dande

förfaranden

variationer.
till

så att

konkurrensbegränsningar

att förhindra
för

skadas. Då avses särskilt
motverkar

som har starkt konkurrens-

sådana regleringar

Ett annat måste vara att ändra konkurrenslagen

begränsande verkan.

och

led

med sikte

regleringar

i detta arbete är en översyn av statliga och kommunala
på att avskaffa eller förändra

visar

i det svenska näringslivet

av konkurrensförhållandena

att de nationella

regelsystemen

Man

gränsöverskriuppvisar

stora

Vi har funnit det angeläget att finna ett system som är anpassat

svenska förhållanden.

Vidare

har vi sökt undvika

alltför

långtgående
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ingrepp

och behov av gruppundantag

ändringar

Samtliga

innebär dock ett närmande till den gemensamma

8.3.2

föreslagna

EG-rätten.

Konkurrenslagen

Våra överväganden
kommer

och dispenser.

och förslag om reformering

att redovisas

utförligt

upprätthålla

en

hushållning,

förnyelse

fungerande

konkurrensbegränsningar
konsumenternas
stiftningen

i kapitel 9-15. Lagens ändamål bör vara att
konkurrens,

och

av konkurrenslagstiftningen

ekonomisk

som

främjar

tillväxt.

effektiv

Lagen

skall

som medför oskäliga prishöjningar

valfrihet.

Förslagen

inriktas

på att

i första hand då det gäller prissamverkan,

resursmotverka

eller inskränker
effektivisera

lag-

marknadsdelning

och

företagsförvärv.

Prissamverkan

Kommittén

anser att överenskommelser

prissamverkan
verkningar

och marknadsdelning

och

marknadsdelning

på marknadsekonomin.

överenskommelser

mellan
till

säljare

i samma led om

övervägande

del

har

skadliga

Detta omdöme avser inte endast bindande

utan också samverkan i form av rekommenderade

priser

cirkapriser.

En lagstiftning

väsentligen

uppfattning

ett alltför

hållningens

effektivitet.

prismekanismen

svagt skydd
Särskilt

för

konkurrensen

i de fall samarbete

utgör enligt

vår

och marknadshusmellan

företag

sätter

ur spel gäller frågan mer än den skadliga verkan som direkt

kan påvisas i det enskilda
i en marknadsekonomi
samverkan

byggd på missbruksprincipen

fallet.

Prissystemets

måste beaktas,

liksom

och andra konkurrensbegränsande

vägran och annan diskriminering.

mer övergripande
samspelet

förfaranden,

funktion

mellan
t.ex.

pris-

leverans-

30

att påvisa i det enskilda

eller omöjlig

gemensamma

nu har
direktiv

Våra

länder.

att hänsyn kan behöva tas till det pågående integrations-

särskilt

uttrycker

närmas till den

reglerna

ett antal västeuropeiska

insteg i ytterligare

kan vara svår

verkan

att förbudsprincipen

Det betyder

konkurrensrätten.

av

för konsu-

fallet.

pågår en process där de nationella

I EG-ländema

vunnit

även om skadlig

och samhällsekonomin,

menterna

skadlig

blir

och andra konkurrensbegränsningar

prissamverkan

effekten

Den samlade

en konkurrensbegränsning.

motverka

som vill

på den

stor bevisbörda

lägger i många fall en alltför

Missbruksprincipen

arbetet med EG.

eller ett svenskt medlemskap

Ett närmande till EG - genom ett EES-avtal
innebär att Sverige kommer
regler.

minsterråd

kommer

att ske med beaktande

utvecklat

mellan

medlemsstater

inte föreligger.

gemenskapseffekt
mellan nationell
téns mening
längre

medan nationella

och EG-rätt

konkurrensrätt

finns emellertid

mycket

konkurrens

som är väsentligt

heter kan hamna i svårigheter,
den grundläggande

EG-rätten

tillämpas

på samhandeln
när en

tillämpas

krav på harmonisering

föreligger

inte. Enligt

kommit-

reglerna

i vissa centrala

ett steg
delar av

När svenska företag i ökande utsträckning

konkurrenslagstiftningen.

regelsystem

parallellt

som talar för att man bör

och även anpassa de nationella

verka i internationell

formellt

bindande

tillämpas

med effekt

konkurrenslagar

Något

icke

som EG-domstolen

nationella konkurrenslagstiftning.

på konkurrensbegränsningar

som huvudregel

s.k.

EGs konkurrensregler

på konkurrensområdet.

med medlemsstaternas

av kommissionens
och den rättspraxis

meddelanden,

främst

rättsakter,

utfärdade

av dessa regler

Tillämpningen

kommission.

av EGs

synen

-

konkurrens-

och förordningar

i Romfördraget

Det gäller bestämmelser
resp.

EGs gällande

att överta samtliga

kan det vara olämpligt

måste

att arbeta med två

olika. Såväl företag som tillämpande

myndig-

om man blandar olika synsätt, när det gäller
konkurrensrätten.
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övervägande skäl talar således för att konkurrenslagstiftningen
Sverige

bör

byggas

prissamarbete
relevanta

på förbudsprincipen,

eller marknadsdelning

marknaden.

och närmare
bruttopriser

Förslag

motiveras

då det gäller

som omfattar

en väsentlig

med denna inriktning

i kapitel

10. Förbuden

skall i sina huvuddrag

alla

kommer

också
former

i
av

del av den
att redovisas

mot anbudskarteller

och

bestå oförändrade.

Generalklausulen

Bedömningen

av andra konkurrensbegränsningar

missbruksprincipen,
gränsning
i fråga

dvs. en prövning

bör som hittills

i efterhand

av om en konkurrensbe-

i det enskilda fallet har skadliga verkningar.
om samarbete

marknadsdelning

mellan

företag

Principen

som inte avser

och i fråga om missbruk

baseras på

gäller bl.a.

prissättning

av en dominerande

eller

ställning

på

en marknad.

Kommittén
funktion.

anser att den nuvarande
Vi anser emellertid

konkurrensbegränsande
bedömning

generalklausulen

att det tydligare

förfaranden

bör klargöras

att åtgärder mot

och att de bör ha som syfte att skapa en effektiv

vårt synsätt är konkurrens

främja

effektivitet

förslag

till nya mål för konkurrenspolitiken,

kapitel

9,

och tillväxt

användbar

generalldausul

Leveransvägran

inget självändamål

genomslag

Denna

bör

mot olika

redovisas

också

former

i kapitel

medel för säljare med dominerande
sig själva och sina återförsäljare
ställning

utan ett medel för att

som vi kommer
i utformningen
utformas

Det

att föreslå se

och tillämpningen

så att den blir

av missbruk.

Vårt

förslag

mera
till

ny

ll.

och andra diskriminerande

med dominerande

konkurrens.

och för att därmed ytterst öka välfärden.

bör därför även

av generalldausulen.

en viktig

bör utgå från en samhällsekonomisk

Enligt

operativt

har fyllt

ställning

förfaranden

kan vara verksamma

marknaden att skydda både

mot ny konkurrens.

I andra fall kan företag

i ett senare led tilltvinga

sig maktrabatter,

32
exklusiv

till vissa produkter

tillgång

är en mycket

viktig

vi att i kapitel

ll

av sådana förfaranden

Kontroll

Därför

renspolitiken.

kommer

regler mot missbruk

särskilda

konkurrens.

mot potentiell

för andra och skyddar

duktionsmöjlighetema

som begränsar pro-

eller andra fördelar

för konkur-

uppgift

till

ge förslag

också

ställning.

av dominerande

Företaggörvärv

för ett eller ett fåtal företag på marknader,

infördes

fungerande

bör ses som en reellt

systemet, och ingripande

främjande

negativa effekter

till påtagliga

tillämpningsområdet

liksom

att

genom

ingrepp

Vi skall i kapitel

generellt

begreppet

komma

branscher

dominerande

En huvudfråga

bör innebära

och

Kommittén
krav

konkurrens.

hämmar

anser att lagen,

ett konkurrenstest.

förekomsten

utan

bör utvecklas

utan

är då tolkningen
samband
i likhet
Ett förvärv

en dominerande

eller utvecklingen

avsedda

marknadsdominans

dominanskriteriets

till stånd, om det skapar eller förstärker

som väsentligt

av KL.

företagskon-

i regelsystemet,

medel att motverka

ställning

av

sida.

konkurrensen.

skadlighetsbedömningen.
lagstiftning,

i olika

12 diskutera ett antal förändringar

hämmar

tolkning

strukturutvecklingen,

påverka

från statsmaktemas

att göra detta till ett mer effektivt
som väsentligt

en utvidgning

Det innebär

till MDs hittillsvarande

bör gälla att företagen

hittills

reglerande

mer

kan antas leda

Lagen bör i fortsättningen

inte syfta till att söka motverka

Däremot bör förvärvskontrollen
centration

del i det konkurrens-

bör kunna ske då förvärv

för konkurrensen.

i förhållande

Förvärvskontrollen

vara kvar.

och betydelsefull

i alla sådana fall.

att ingripa

ge möjlighet

och enligt vår uppfattning

giltiga,

i KL är fortfarande

att pröva sådana förvärv

måste möjligheten

för importkonkur-

där hindren

är höga. De skäl som åberopades då regler om före-

rens och nyetablering
tagsförvärv

med dominans

problem

har tidigare pekat pä att det förekommer

Kommittén

av
med

med EGs
bör inte
ställning

av en fungerande
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Vi

anser också

utesluter
duopol

att kriteriet

möjligheten

att

eller oligopol

marknadssituationer
effektivitet

förvärvspröva

föranleder

ställning.

mycket

också överväganden

inte finns ser sig kommittén

fåtalsdominans

försvaga

Vi kommer

dominans

härutöver

att föreslå
bl.a. ifråga

förbud.

för

enskilt

ett

av existerande

företag

monopolföre-

väg att skapa en fungerande

föranlåten

Sådana

konkurrensens

om företagsförvärv,

om uppdelning

tag. Då någon annan framkomlig

där

och interimistiska

stark

så att det inte

genom förvärvet.

allvarligt

i bestämmelserna

med

utformas

eller förstärks

anmälningsskyldighet

marknader

bör

situationer

kan i en del fall

och konsumenternas

om tidsfrister,

dominans

uppkommer

vissa andra förändringar

Vissa

för

konkurrens

att föreslå en sådan möjlighet.

sanktionssystemet

Mot bakgrund

av en omprövning

konkurrenslagen
met,

som

anknytning

är det motiverat

bygger

på

lcriminalisering.

byggande

m.m.

motiverats

bl.a.

enligt

På många

och bygglagen.

med behovet av effektivitet

med

för olovligt

Sådana bestämmelser

i lagtillämpningen.

har

De bygger

kan drabba även

personer.

På konkurrensområdet

är ett måttligt

Det nuvarande påföljdssystemet
miska värden
en ordning
företagen,

ofta

sanktionsavgift.

och avgifter

ofta på strikt ansvar, vilket bl.a. medför att avgiftsansvaret
juridiska

i den nya

av förbud ersatts

att utge en särskild

är miljöskyddsavgiften

plan-

områden,

har en kriminalisering

med en skyldighet

på sådana avgifter

omfattning

att se över det nu gällande sanktionssyste-

till näringsverksamhet,

eller kompletterats
Exempel

av förbudsområdets

bötesstraff

överträdelser

av förbuden

gäller.
leder

oavsett om de är fysiska eller juridiska

sanktionsavgift.

påföljden.

svarar inte mot de ofta stora samhällsekono-

som konkurrenslagstiftningen
där

den vanligaste

I stället bör det skapas
till

en skyldighet

personer,

för

att betala en
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ta till

skall således inte vara en angelägenhet

som specialdomstol

marknadsdomstolen

bäst om den får pröva

skadestånd

och

att behålla

på området. Domstolens

kompetens

Principiella

sanktionsavgift

om

Det konkurrenspolitiska

ambitionshöjning

bara i konkurrenslagen
nisationen

Prisinformation

inte

förändringar,

utan också i myndighetsorga-

konsumenternas

fyller

ställning

styrmekanism

ett betydelsefullt
samhällets

politik

I ett särskilt
till

kartläggning

på marknaden

till

komplement

prisinformation.

om

prissystemet

Denna lagstiftning
och en viktig

till

en

är därför
del av

konkurrens.

1990:106

SOU

av prisinformationen

göra

konkurrenslagen

för att främja effektiv

om

och

informationen

då det gäller att förstärka

en central funktion

med kommittédirektiven.

formationen

konsumenter

för resursanvändningen.

delbetänkande
lag

till

som bl.a. syftar till att förbättra

varors pris och kvalitet,

enlighet

utan intresseledamöter.

Det kräver

och andra regelsystem

Konsumentlagstiftningen,

förslag

sammansättning

på området.

8.3.3

effektiv

att

då det gäller insatser för att främja

och resurshushållning.

konkurrens

för

talar

som föreslås i detta betänkande,

åtgärdsprogram,

innebär en betydande

särskilt

är

som

Även domstolens

med sikte på att skapa en domstol

bör omprövas

skäl,

skadestånd,

och

domstolens beslut skall kunna överklagas.

effektiv

om konkurrensskadeavgift,

även frågor

av vite.

utdömande

i fråga

framträdande

Konkurrensrätten
befogat

Det är därför

av en ofta speciell

rör frågor

utnyttjas

enbart för konkurrensmyndigheten.

regler om skadestånd införas.

I det syftet bör uttryckliga

på området

Lagtillämpningen

vara sin rätt på konkurrensområdet.

att själva

för enskilda

strävan att göra det möjligt

Det bör vara en allmän

har kommittén

Bakgrunden

till konsumenter,

till

förslaget

är

ett
en

som har genomförts

Vi har där konstaterat

främst när det gäller prisangivelser

redovisat

i skyltfönster

brister

i prisin-

och i butiker.

i
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Kommitténs

förslag föranledde

antagits av riksdagen.
l juli

och tjänster.

gällande rättspraxis,

till MFLs

Lagens huvudregel
anges skriftligen
annat likvärdigt

För dagligvaror

199091:171

1991:601

På en del punkter

blir

vid marknadsföring

lagen en kodifiering

av

på andra punkter innebär den att frågor lagregleras

där

inte några sanktionsregler

säger att pris skall anges korrekt
om konsumenten

och tydligt.

inte kan få upplysning

sätt.

i självbetjäningsbutik

skall informationen

i allmänhet

närhet. Om praktiska

för

dessa lösningar

alternativ

tre viktiga
mycket

butiker

som

i dagligvarubutiker

funktioner,

nämligen
2

borde enligt

till dess alternativa
dessa tre krav.

samband

angivelser

möjliggöra

i

prislista,

tekniska

Den

horisontell

prissamverkan,

behandlas,

kommer

Den nya lagen bygger

tillsammans
i kapitel

10.

samt 3

är nödvändig

lösningar

fylla

om hur

medge efter-

i självbetjäningsi bruk som fullt

ut

dessa slutsatser.

har också
med

mening

information

försummering

med prisinformationsfrågoma

trapriser.

kommitténs

1 ge konsumenten

Vi ansåg att artikelprismärkning

tillgodoser

Nära

tillåts

hinder finns

e.d.

en vara kostar,

kontroll.

lämnas

I andra fall kan priset i stället anges på

eller skylt i varans omedelbara

Prisinformation

Priset skall

om det på något

hylletikett

prisfrågeterminal

utan

sanktionssystem.

på varan eller dess förpackning.

båda

som har

träder i kraft den

krav på prisinformation

en fast praxis nu saknas. Lagen innehåller
anknyter

prop.

Prisinformationslagen

1991. Lagen innehåller

av varor

en proposition

frågan

regelsystemet

om

ex-

beträffande
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Åtgärder i reglerade

8.3.4

till

Våra förslag

sektorer

i reglerade

åtgärder

att överväga

om

konkur-

i högre grad på dessa områden.

kan tillämpas

renslagstiftningen

också

ingår

I uppdraget

gäller.

regleringar

offentliga

där särskilda

kan skapas i sektorer

konkurrens

för

utrymme

är att undersöka hur ökat

enligt direktiven

huvuduppgifter

En av kommitténs

sektorer

har redovisats

i tre delbe-

tänkanden:
-

inom livsmedelssektom

Konkurrensen

i inrikesflyget

Konkurrens

Frågorna

komplicerade.

regelsystemen

är ofta

regleringamas

syften och måluppfyllelse

långsiktigt

ställs mot de effektivitetsförluster

förslag

beträffande

livsmedelssektom

komplement

till

avreglering

på jordbrukets

beslutats av riksdagen
livsmedelspolitiska
interna

och som i allt väsentligt

GATT-förhandlingama.
lagstiftning

avskaffas

tills vidare

område,

som

beslut

i avvaktan

innebär

som

nu har
från den
att den

övergångsperiod,

på nya resultat

från

att föreslå en provisorisk
ingrepp

från de starka

annars att den statliga regleringen

som leder till i huvudsak

och att den effektivitetsvinst

ringen inte når konsumenterna.

betraktas

efter en femårig

konkurrensbegränsande

snabbt ersätts med kartellsamarbete
marknadsförhållanden,

Detta

bibehålls

sida. Man riskerar

kan

bygger på förslag

Vi har funnit nödvändigt

för att förhindra

marknadsaktöremas

LAG.

arbetsgruppen

marknadsregleringen

medan gränsskyddet

Våra förslag på de

och förändringsarbete.

Kommitténs

den

där

analyser,

ingående

krävs

ses som första steg i ett större och mer

bör därför

utvärderings-

Det

i

förändringar

begränsar konkurrensen.

som följer av att regleringarna
tre nämnda områdena

1990:62.

SOU

konkurrensfrämjande

eller

avreglering

om

1990:58,

SOU

inom byggbosektom

Konkurrensen

1990:25,

SOU

oförändrade

som bör ligga i avregle-
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Förslaget,

som föranledde

och annan geografisk

prop. 199091:147,

eller kundgruppsvis

innebar förbud mot kvotering

marknadsdelning

område. Längre fram i detta betänkande diskuteras
förbud

bör gälla i alla näringslivssektorer.

riksdagen

och föranlett

gränsning

i fråga om jordbruksprodukter.

lagen 1991:921

föreslogs

eller gemensam
det vara tillåtet

portförsäljning,

under

prisutjämning,
innehåller

om förbud

av riksdagen
delvis

eller

mot utjämning

övergångsperioden.

i förâdlingskedjan.

redovisa

förslag

extrapriser

till

beträffande

i korthet

inrikesflyget

de

att utjämningssystemet

av kommittén

föreslagna

dock.

förhållanden

I följande

beträffande

innebar

i tidiga led
på

åtgärder

för

att

kapitel

skall

vi

prissamarbete

och

möjligheterna

en partiell

avreglering

avreglering

som ett

i ett senare skede. De

följande:

skall gälla på linjer

300 000 passagerare

per år,

linjer

eftersom

av butiker.

Fritt marknadstillträde

Trañkplikten

lagen

antagna

Vi kommer även att diskutera

första steg, men med sikte på fullständig
innehåller

innefattar

att utgå från en helhetssyn

också i handelsleden.

i dagligvaruhandeln.

Däremot

inte

nu

och överväga

bl.a.

av priser

bolag för ex-

på råvaror,

innefattas

viktigt

sådana åtgärder,

till en friare etablering

Förslagen

Det

i livsmedelssektom

konkurrensen

Den

avsåg huvudsakligen

Det är emellertid

konkurrensproblemen

samarbetet

innebär

exportñnansiering

föreslogs

vid export.
nationellt

av priserna

under

Våra förslag i delbetänkandet

att

exklusivavtal.

övergångsreglema

mot kollektiv

förstärka

bl.a.

antagna

behålls

förbudet

av förluster

av

mot konkurrensbe-

som innebär utjämning

att bilda ett gemensamt,

förutsättning

har antagits

I livsmedelsbetänkandet

finansiering

kvotering

inget förbud

frågan om motsvarande

Propositionen

också förbud mot gemensamma förfaranden
på råvaror

på jordbrukets

bör avskaffas

med en trañkvolym

men bibehållet

på trañkstarka

linjer,

med två eller flera företag som faktiskt

monopol
liksom

bedriver

större än ca.

på övriga

linjer.

prisregleringen

trafik.

på

Frihet att hyra
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in kapacitet
försöker

bör

avgift

motiverade

finansierade

genom

då

skall

en särskild
på regio-

trafik

olönsam

Trañlcutövama

linjer.

bedriver

flygföretag

att utländska

medel,

härigenom

man inte

att

skall kunna ges till

flygresor,

på inrikes

förutsatt

dvs.

av statliga

Bidrag

nalpolitiskt

linjer,

på alla

kabotageförbudet

kringgå

inrikestrafik.

gälla

utses

genom

anbudskonkurrens.

delegeras enligt

Tillståndsgivningen
vidtas

tillgängliga

för att öka antalet

tre år av detta första steg i avregleringen

av inrikesflyget.

l9909l:87

Prop.

innebär

tas genom att SAS och Linjeflyg

avreglering

inom

Utvärderingens

resultat bör bl.a. ligga till grund för beslut om när en fullständig
genomföras.

vidgas,

flygsektom

skärps. Slutligen föreslås en utvärdering

och konkurrensövervakningen

skall

på

och landningstider

slots start-

tillämpningsområde

Arlanda. Konkurrenslagstiftningens

Åtgärder

till luftfartsverket.

förslaget

att

ett

avreglering

första

ges möjlighet

steg

mot

att konkurrera

inbördes på det svenska primämätet.

Våra överväganden
koncentrerats

till

linjetrañk

pågår

då det gäller

miska effekter.

det bör

Men

framhållas

ett vidare

inom

att reformarbete

Taxitrañk

och buss-

har påbörjats

i fråga om

fält.

är det mest komplicerade

motiven

för regleringar

Bostadens grundläggande

dan 1940-talet motiverat

omfattande

sida. Behovet att utvärdera

av de här aktuella

och deras samhällsekono-

betydelse för välfärden

har alltse-

insatser från statens och kommunernas

systemet och analysera centrala avvägningspro-

blem blir därmed också särskilt

stort på detta område.

olika vägar bör prövas för att öka konkurrensen
större utrymme

har således

av järnvägsnätet.

och bostadssektom

områdena

transportområdet

och utredningsarbete

har avreglerats,

bl.a. utnyttjandet

Bygg-

flygsektom.

på avreglering

inriktat

beträffande

och förslag

för marknadsanpassning

Kommittén

i förvaltningsledet

och rörlighet

anser att
och ge

på bostadsmarknaden.
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Då

det gäller

samarbete

uppmärksammat

mellan

den ökade

företag

koncentrationen

omfattande

samarbetet vid anbudsgivning.

i konsortier

normalt

inte bör förekomma

tagen. Vi återkommer
skärpning

samt VVS-,

En reformering

förslag.

Frågan

det

anser att samarbete

förbud

om

mot

horisontell

berör i hög grad branscherna

pågår,

grundad

Konkurrenskommittén

på bostadsområdet.

åtgärder,

och

för

el- och maskinarbeten.

flera avseenden är ägnad att förstärka
tandet

särskilt

mellan de största entreprenadföre-

av fmansieringssystemet

nadsutredningens

vi

i entreprenörledet

Kommittén

i form av centrala prislistor

byggmaterial

har

längre fram i detta betänkande till frågan om en viss

av anbudskartellförbudet.

prissamverkan

i byggsektorn

anser att denna reform

konkurrensen

I detta syfte

på boendekost-

föreslår

i

och kostnadsmedve-

vi ett antal

ytterligare

nämligen

-

att slopa länsbostadsnämndemas

-

att införa
projekt

kostnadskontroll

produktionskostnadsbelåning

och s.k parallellprojekt

för

konkurrensupphandlade

samt i övrigt

ta fram mer schabloni-

serade låneregler
-

att göra det möjligt
villkor

för samtliga

att öka användningen

-

att närmare

undersöka

att förenkla

planeringsprocessen.

I delbetänkandet
för

konkurrens
offentlig
pingregler
dumping

att konkurrera

på lika

på bostadskreditmarknaden

-

reglerna

kreditinstitut

föreslogs

provning

av markanvisningstävlingar
markvillkorets

tillämpning

också vissa förenklingar

och

godkännande

av

och möjligheterna

av byggnormer

byggprodukter.

kan främjas genom att de svenska byggreglema
upphandling

ses över

och

harmoniseras

bör utnyttjas med stor restriktivitet,

Utländsk

och reglerna för

med EGs.

och utredningar

bör samordnas med det konkurrensvårdande

och av

arbetet.

Antidum-

om misstänkt
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Kommittén

återkommer

i kapitel

avreglering.

till

redovisas

Dessutom

inom den statliga sektorn.

konkurrensen

regleringsfrågor

av översiktlig

Kommitténs

ändrade regler och ta initiativ

förslag
förslag

och konkreta
att öka

för

är vad gäller
för det

art. Vi anser att det bör bli en uppgift

av nya och

på konkurrensen

att bevaka effekterna

nya konkurrensverket

vissa

där sådana

avregleringsåtgärder

till ytterligare

i

som har behandlats

och lämnar där både principiella

ovan nämnda delbetänkanden
förslag

16 till vissa frågor

behövs.

Konkurrensvårdens

8.3.5

Vi har i kapitel 7 redogjort
och SPK fungerar
konstaterat
av

SPKs

normala

förvaltningsstrukturens
på en effektiv

Vi kommer
som kommer

för den nuvarande organisationen

som domstol,

att övervakning

organisation

åklagare

av prisregleringar

verksamhet.
utformning.

Detta

resp.

utredare.

där MD,
Vi

NO

har också

inte längre skall vara en del

skapar

nya

En ny konkurrenslag

förutsättningar

för

ställer också krav

myndighetsorganisation.

i kapitel

17 att redovisa ett förslag till ett nytt konkurrensverk,

att ta över bl.a. NOs och SPKs uppgifter.

föreslå en ändrad sammansättning

Vi kommer

även att

av MD.

Våra förslag

kommer

att leda till både en effektivare

besparingar.

I kapitel

18 redovisas effekterna

konkurrensvård

av våra förslag.

och
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MÅLEN

9.

FÖR

KONKURRENS-

LAGSTIFTNINGEN

9.1

mål

Nuvarande

I förslaget

till nuvarande

konkurrenslag

det sedan länge varit en näringspolitisk
företagen

utgör

målsättning

en drivkraft

innebär ett decentraliserat
ekonomiska

produktion,

Det

enheterna

distribution

konsumtion

inom

ekonomiskt
att

besluta

för

systemet

konkurrens

främjar

en prispress till nytta för konsumenterna.
samtidigt

systemet

konsumenterna

och möjlighet

konkurrens
samhällets

att träffa

leder därigenom

olika

mellan

ställer upp. En

marknadsekonomin.

om

att

åtgärder

Denna
frihet

för

beträffande

organisation

också stora fördelar
näringslivets

och

för konsumen-

effektivitet

och utgör

Genom en mångfald i utbudet ger

valfrihet
rationella
längre

av produktion

mellan
val.

sikt till

olika

produkter

En effektiv,

eller

fungerande

det bästa utnyttjandet

av

resurser.

I propositionen
linjen.

att konkurrensen

system med en betydande

innebär enligt propositionen

tema. En fungerande

framhölls

m.m.

marknadsekonomiska

tjänster

1981822165

skall vara fri inom de ramar som statsmakterna

sådan konkurrens

de

prop.

togs klar ställning

Departementschefen

framhöll

för konkurrenslinjen
också betydelsen

kontra

reglerings-

för konkurrensen

av
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näringsfrihet

tillträde,

marknads-

fritt

företag,

att det finns ett stort antal mindre och medelstora

samt att företagen har tillräcklig

och etableringsfrihet

lönsamhet.

direkt

i det marknadsekonomiska

funktion

Konkurrensens

i

målsättningsparagrafen

av

inte

konkurrenslagen.

nuvarande

lydelse.

har följande

Paragrafen

den

systemet framgår

1 § Denna lag har till ändamål att främja en från allmän synpunkt önskvärd
konkurrens inom näringslivet genom åtgärder mot skadliga konkurrensbegränsningar.

Innebörden

av begreppet

förarbetena

till KL,

önskvärd

konkurrens

men 1978 års konkurrensutredning

till

i stället

för

kan vara att föredra om det finns stordriftsfördelar.

konkurrens

finns outnyttjade

också att det inom många områden
att den tekniska utvecklingen

dessutom går i riktning

Det angavs
och

stordriftsfördelar

mot att nya stordrifts-

uppstår.

fördelar

för

Motiv

9.2

en

8 har kommittén

I kapitel

konkurrenspolitik
sociala

angav i förslaget

att koncentration

1978:9

SOU

konkurrensbegränsningslag

i

inte närmare

definieras

revideras.

att

allmänt

de gällande

målen

framhålls

sektorn.

välfärd.

det behövs

varför

De tekniska,
under

1980-talet

och

se kap. 3
nu bör

att spela en ny och allt viktigare

I budgetpropositionen

program

en ny

ekonomiska

konkurrenslagstiftningen

konkurrenspolitiken

stabiliseringspolitiska

av den offentliga

för

har också kommit

roll för att trygga medborgarnas

regeringens

diskuterat

som skett i samhället

Konkurrensen

1990912100

målsättning

och en ny konkurrenslag.

förändringar

motiverar

ny

som

ett

viktigt

1991 prop.
inslag

och som ett medel för förnyelse

i
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Under

tid

senare

näringslivets
positionen

har

också

långsiktiga

utveckling

199091:8

och näringspolitiska

betydelse

för

det

börjat att uppmärksammas.

svenska

I tillväxtpro-

redovisas en rad åtgärder inom det handelspolitiska
området för att stimulera

att dessa åtgärder
med tillräcklig

konkurrensens

också måste åtföljas

kraft

motverka

olika

konkurrensen.

Det framhålls

av insatser som gör det möjligt

att

typer av konkurrensbegränsningar

i

näringslivet.

Kommittén

anser att målen för konkurrenslagstiftningen

knytas till de centrala

ekonomisk-politiska

stabiliseringspolitiken,

tillväxtpolitiken

i budgetpropositionen

1991.

Av målformuleringen

målen,

hållandena

inom stora delar av den offentliga

förhållandena

De mål som vi i det följande
med

föreslår

nödvändighet

bli

inom

näringslivet,

ganska

allmänt

inriktningen

företagsförvärv
till

grund

konkurren slag stiftnin gen

De mål som vi föreslår
konkurrenslagen.
utformningen

reglerna

i den nya konkurrenslagen.

för tillämpningen

utan även

för-

Ytterst

och att maximera

så allmänt att de, som hittills

av lagstiftningsarbetet

av de mera detaljerade

inte bara

formulerade.

effektivitet

varit fallet, saknar praktisk betydelse för lagstiftningens

utformningen

ñnansplanen

skall gälla för den nya konkurrensla-

Målen bör dock inte formuleras

bör påverka

för t.ex.

sektorn.

handlar det om att uppnå samhällsekonomisk
välfärden.

jfr

bör även framgå att konkurrenslagstiftningen

att påverka

måste

som uppställs

och europapolitiken

är avsedd

gen

bör preciseras och

implementering.

De

och vara vägledande
om förbud,

har

missbruk

för
och

Dessutom bör målen kunna ligga

samt för en uppföljning

och utvärdering

av

.

är i första

hand avsedda att gälla

för den nya

Detta utesluter dock inte att de också kan få betydelse för

av den framtida

konkurrensmyndigheten

konkurrenspolitiken

prioriterar

i stort

samt för

sina insatser och hur den väljer

hur

medel
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för att uppnå målen.

medel som den bedömer vara mest effektiva
utvecklingen.

och prioriteringar
diskutera

att i kapitel

Vi kommer

andra

för

ges stor frihet

bör härvid

Myndigheten

och härvid

den egentliga

medel än sådana som tillhör

riktlinjer

vissa allmänna

konkurrensvården

de
till

och att anpassa insatserna

17 redovisa

den framtida

att välja

även

konkurrens-

politiken.

Kommitténs

9.3

Kommittén

föreslår

förslag

följande

målparagraf:

Denna lag har till ändamål att inom privat och offentlig näringsverksamhet skapa och upprätthålla en effektiv konkurrens som
främjar
en
hushållning,
2.

produktion

rationell

och

en

god

resurs-

till att öppna marknader samt främjar etablering
och utveckling av nya produkter,
företag
nya

bidrar

leder till lägre priser och avgifter,

av

och

ger konsumenter och andra köpare valfrihet och möjligheter att påverka utbudet av varor, tjänster och andra
nyttigheter.

Konkurrenslagens
fungerande
nämnts

främsta syfte är att skapa och upprätthålla

konkurrens

i kapitel

på olika

marknader.

2 i det närmaste

omöjlig

effektiv

Perfekt

konkurrens

att uppnå.

Frågan

snarare vilka avsteg från den rena konkurrensmodellen

och väl
är som

är därför

som man kan tillåta
konkurrens

utan att marknadsmekanismema

sätts ur spel. En fungerande

innebär bl.a. att en prisförändring

skall få effekter på utbud och efterfrågan.

I anvisningar
grund

till

den canadensiska

för bedömningen

lagstiftningen

av när konkurrensen

finns det t.ex.,

som en

skall anses vara allvarligt
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skadad,

ett preciserat

marknaden

reagerar.

Kommittén

vill

inte föreslå

begreppet effektiv
innebörd.

För

kriterium

konkurrens

att avgöra

för hur mycket

priset

någon motsvarande

får stiga utan att

definition

utan anser att

bör ges en elastisk och över tiden föränderlig

om konkurrensen

måste man göra en helhetsbedömning
olika målen med konkurrensen

fungerar

väl på en marknad

och analysera i vilken utsträckning

tillgodoses.

de

I vårt förslag har vi härvid tagit

med fyra mål, nämligen
-

effektivitetsmålet,
tillväxtmålet,
fördelningsmålet

och

konsumentmålet.

Dessa mål är avsedda att gälla även för näringsverksamhet
offentliga
tjänster

organ.

Med

som erbjuds

kostnadsbaserad

offentlig

allmänheten

avgift

näringsverksamhet
mot vederlag

-

som bedrivs

avses härvid
vanligen

av

sådana

i form

av en

och som inte är att betrakta som myndighetsutöv-

ning.

9.3.1

Med

Effektivitetsmålet

rationell

produktiviteten

produktion

och effektiviteten

teknisk effektivitet

organiserad.

genom frivilliga

resurshushållning

är hög. Rationell

innebär att man inte använder

än vad som är nödvändigt
optimalt

och effektiv

med rådande teknologi

Det är således inte längre

byten av olika produktionsfaktorer

insatsvaror

åstadkomma

samma resultat,

Som

på

effektivitet

använder

och utförda

prestationer,

mått

produktionens

teknisk
resultat

avses att både

produktion

eller

s.k.

mera produktionsresurser
samt att verksamheten

är

möjligt

att

för företagen

arbetskraft,

kapital och

men med en mindre resursåtgång.

man

förhållandet

mellan

och de insatta resurserna,

46
dvs.

Kvalitativa

produktiviteten.

vanligen

beaktas

aspekter

i pro-

inte

duktivitetsmätningar.

hög

produktivitet

utan

effektivitetproduktivitet,

effektivitet

och

vi

samhällsekonomisk

således

anknyter

effektivitetsmål

effektivitetal-

rätt saker yttre
innefattar

Vårt effektivitetsmål

lokeringseffektivitet.

Vårt

till

som

om att dels göra saker rätt

Det handlar
dels göra

tjänster

och

att de varor

även

av konsumenterna.

två aspekter.

täcker ovanstående

inre

det krävs

efterfrågas

verkligen

produceras

Det räcker inte med

har dock en vidare innebörd.

En god resurshushållning

båda dessa former

definition

den

av

av

begreppet

som man brukar använda inom nationaleko-

effektivitet

nomin.

Tillväxtmålet

9.3.2

i ett företag kan också få effekter

Åtgärder som hämmar effektiviteten
tillväxten
alltmer

Enligt
tryck

samhällsekonomin.

i

har

börjat att uppmärksammas.

kommitténs

cesser som leder till en höjd produktivitet
företagen

som de befintliga

är det emellertid
undanröjer

sådant

svenska företag har tillskapat
måste ständigt tillskapas
möta framtida

behov.

och uppgraderar

och

lika viktigt

1. Minst

är öppna för nya företag
konkurrensbegränsande

och att man
åtgärder

för att skydda sig mot importkonkurrens.

Vissa generella

kan även vara nödvändigt

punkt

nya företag och utvecklas

förnya produktionsapparaten

och produktionspro-

och därmed till lägre priser på de

producerar

att marknaderna
samarbete

med produktions-

och hushållning

av nya produktionsformer

samt utveckling

konkurrens-

gäller det att skapa ett verksamt

uppfattning

för att tvinga fram rationalisering

resurserna

varor

effekter

dynamiska

Konkurrensens

på

nya produkter

åtgärder kan härvid

produktionen,

Det

som kan

behövas för att

och för att stimulera bl.a. småföretagande.
att man inom befintliga

som

Det

företag höjer kompetensen

dvs. att man utvecklar

mera sofistikerade
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produkter

och inriktar

sig på mera krävande

marknader

eller marknadsseg-

ment.

Som framhållits
handelshinder

i kapitel
viktiga

konkurrenstryckct.
samtidigt

8 är avregleringar

åtgärder för att öppna marknader

Detta leder då till

som dynamiken

i näringslivet

av tekniska

och därmed skärpa

att konsumenterna

Även konkurrenslagstiftningen

främjas.

och avskaffande

får lägre priser

och den långsiktiga
är viktig

tillväxten

för att öppna marknader

och bryta ned de olika typer av murar

som företagen har byggt upp kring

sig för att förhindra

kommer

åtgärder
kunder

att nya konkurrenter

kan gälla alltifrån
till

Särskilt

att komma

företagen

för utländska

starkt

samtidigt

marknaden.

med

främst

lågproduktiva

kapital

dels

konkurrensens

mellan

former

på

av branschvara svåra

krävs öppna marknader

för

som långsiktigt

nya

och utslagning

från

i Sverige,

kommer

finns

studier

den ekonomiska
rivalitet

att

mellan

överföras

som visar

tillväxten.
mellan

samt utveckling

kan överleva

sen skall bidra till att öppna marknader
i Sverige.

dels

från

områden.

på import-

Det finns

näraliggande

även

företag

en etablering

av nya teknologier

i den internationella

Vi anser därför att det av målsättningsparagrafen

och utvecklingsblock

inom

inom ett land för att stimulera

och företagsformer

och

då att leda till att produktions-

teknologier,

att det behövs

inom s.k. utvecklingsblock

vinster

att göra

företag

kommer

forskningen

betydelse

som visar

nya företag

och

till högproduktiva

den ekonomiska

produkter

olika

som det finns ett hot om förluster

Konkurrensen

resurser,

tillväxt

möjligheter

svenska och utländska producenter,

forskning

och påtryckningar

företag kan sådana murar

ekonomisk

konkurrenstryck

områden,

Inom

från

Sådana

över.

För att uppnå en långsiktig
ett

en ren leveransvägran

att man utestänger

samarbeten.

in på marknaden.

av
och

konkurrensen.

bör framgå att konkurren-

och att skapa dynamiska

industrier
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Målsättningen

är att säkerställa

etableringsföruthar i en väl

som vi föreslagit

Syftet med det tillväxtmål

marknadsekonomi.

fungerande

goda

också den centrala roll som näringsfriheten

uttrycker

sättningar

främja

och

marknader

att öppna

näringsfriheten.

Fördelningsmålet

9.3.3

Detta mål avser hur vinsterna

hålla låga priser.

duktionen

konsumenterna

kommer

och

ger möjlighet

att

Konkur-

tjänsterna.

i pro-

att förbättringarna

ha som mål att se till

bör

renslagstiftningen

för att finansiera

inte tillgripas

företag

mellan

tjänster kan också hållas nere och

för offentliga

Avgifterna

ökade skatter behöver

fördelas

och god resurshushållning

produktion

Effektiv

hushåll.

i produktionen

till godo och att de får del av effektivi-

tetsförbättringen.

Att

vi

särskilt
givetvis

utesluter

lägre

anger

som ett mål

priser

för

konkurrenspolitiken

också bör tävla med varandra

inte att företagen

erbjuda kunderna god kvalitet och service. Det innebär självfallet
att

vi

vill

förorda

de konkurrens

dock ökade vinster

och att de befintliga

åter kommer
igenom

medför

i sin tur att nya företag

kommer

Om inte prissignalema

detta bara att förlänga

till-

något som då

företagen ökar sin produktion,

att pressa ner priserna.

i prisbildningen

vice versa. Vid en fungeran-

liksom

sikt till höjda priser och ökade vinster,

Om
på kort

på en viss vara eller tjänst Ökar leder detta visserligen

efterfrågan

kommer

inte heller

konkurrenslinjen.

framför

prisregleringslinjen

om att

tillåts

slå

den nödvändiga

anpassningsprocessen.

I stället för att försöka
att stimulera

att kontrollera

ett ökat utbud och avveckla
som kan hindra

konkurrensbegränsningar
kommer

priserna

in på marknaden

stiger är detta nämligen

jfr

9.3.

ett tecken

bör man vidta åtgärder

statliga
eller

regleringar
försvåra

för

eller privata

att nya företag

Om utbudet inte skulle öka när priset
att konkurrensen

inte fungerar.

Någon
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har marknadsmakt

och kan tillämpa

ett monopolistiskt

ett högre pris och lägre produktionsvolym
fri konkurrens.

än vad som skulle bli fallet vid

Detta medför en välfärdsförlust

får betala det högre priset,

inte bara för de kunder som

utan även för de kunder

köpa den aktuella tjänsten eller varan. En effektiv
för att säkerställa

Förekomsten
samarbete
siktigt

att konsumenterna

av

mellan

naturliga

företagen

som väsentligt

sker från hushållen

till

en samhällsekonomiskt

9.3.4

Att

riktig

kan leda till att företagen

vinster

innebär

konsumenterna

dels att en inkomst-

dels att allokeringsförluster

understiger

företagens marginalkostnad

Vårt fördelningsmål

kan sägas syfta till

prissättning.

hushållen,

för

komponenter,

ka modellen

för

stödtjänster

produkter,

olika

för de slutliga

producenter

organ

approximativt

perfekt

konsumenterna

men det kan räcka

påverka

förutsätts

Påverkan

kan även ske genom

i första

in-

samt att konsuI verkligheten

hand

produktionens
ske genom

att ett företag

inriktning.
fria

har

med att villkoren

för att man skall få en fungerande

påverkan

som köper

sitt val styra produktionens

av produktionsresurser

konkurrens,

kan

dvs.

är dock att man har stort antal företag,

fri rörlighet

är uppfyllda

fungera.

m.m. Enligt den marknadsekonomis-

menterna har god kunskap om utbud, priser och kvalitet.
sällan

skall

och

konsumenterna,

och offentliga

genom

härför

mellan

att marknadssystemet

företag

alla

skall konsumenterna

Förutsättningarna

homogena

att välja

bör inte bara finnas

utan även

insatsvaror,

riktning.

har möjlighet

är en förutsättning

Valmöjligheter

där

Att

Konsumentmålet

produkter

man

lång-

deras marginalkostnad.

företagen,

allokeringsförluster.

behövs därför

konkurrensbegränsande

överstiger

uppstår. Även priser som långsiktigt
kan innebära

konkurrens

konkurrenshinder,

på detta sätt gör oskäliga

överföring

som inte har råd att

får lägre priser.

företag och regleringar

tar ut priser

beteende, dvs. hålla

val

samarbetar

konkurrens
En

sådan

på marknaden.
med t.ex.

en
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sig kunskaper

om marknadens

så att man i rimlig
dividuella

grad kan anpassa sina varor

vi

avser

i första

också

kan

beslutsfattare

påverka

utbudet

lagstiftaren

på

kan det behövas en politisk

regleringar,

prissättning

ventionering.

samhällsekonomiskt

mening

vinster

i produktionen

inkomstutjämnande

prissättning

positivt

sub-

anser
är det

som detta ger har
värde

och är en

målen är uppfyllda

En brist med marknadssystemet

inte har samma möjligheter

hög grad samman med vilken

alternativt

system.

som systemet ger. Deras möjligheter

Det fördelningspolitiska

och en fri

ett stort

för medborgarna.

dock att alla konsumenter

av t.ex.

alkoholpolitikområdet

där de ovan diskuterade

konkurrens

med vilka kunskaper

beskattning

systemet. Den valfrihet

dessutom

del av vårt demokratiska

medför välfärdsvinster

dock

av den svenska ekonomin

att marknadssystem
mest effektiva

kommitténs

En väl fungerande

valfrihet

eller indirekt

Inom huvuddelen

samt vård och omsorg.
emellertid

tillhör

i form

styrning

härpå är arbetsmiljöområdet,

Exempel

politiska

andra

eller

än konkurrenspolitiken.

Inom vissa områden
offentlig

till

företagen,

Sådan påverkan

och priserna.

en annan

och produktkvalitet.

på prisinformation

påverkan

genom

mera konsumentpolitiken

nödvändig

in-

kan även göra sin

genom att vända sig till

massmedia eller KO med klagomål

enligt

efter

att välja

möjligheten

hand

stämma hörd på annat sätt, t.ex.

kommittén

och tjänster

eller att avstå från att köpa. Konsumenterna

leverantör

De

sina produktionssystem

behov och utformar

önskemål.

påverkan

Med

skaffar

och att producentema

för att utveckla nya produkter

underleverantör

att dra nytta av den

att påverka utbudet hänger i

och förmögenhet

inkomst

är

de har samt också

de har om pris- och marknadsförhållanden.

målet under punkt
mellan
effekt

företag

mellan

3 avser bara fördelningen

och hushåll,

olika

grupper

av

men har ingen direkt
av

hushåll.

Sådana
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fördelningspolitiska
renslagstiftningen.

mål måste därför
Samtidigt

medel än konkur-

måste man dock vara medveten om att det inte

är säkert att de fördelningspolitiska
bättre tillgodoses

med regleringar

I den föreslagna

målparagrafen

sysselsättningspolitiska

nås med andra

ambitioner

som man härvid eftersträvar

än med marknadslösningar.

finns

inte heller

eller miljöpolitiska

några regionalpolitiska,

mål angivna.

Om målen enligt

9.3.1 och 9.3.2 uppnås skapas dock resurser för åtgärder inom de angivna
politikområdena
produktionens

och om valfrihet
inriktning

finns 9.3.4

mot t.ex. miljövänliga

kan konsumenterna
produkter.

påverka
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10.

FÖRBUD

10.1

Allmänna

utgångspunkter

Kommittén föreslår att förbudsprincipen
skall vara huvudlinje i fråga
om konkurrensbegränsningar
som får antas mer generellt ha negativa
effekter på konkurrensen.

I kommitténs

uppdrag

konkurrensrätten

ingår

att pröva

bör utvidgas.

Ett viktigt

utgör den utvärdering

som kommittén

huruvida

redovisat

i avsnitt 6.2.1.

har central betydelse vid bedömningen

Som framgått

av kommitténs

produktivitetstillväxt
ekonomi

överväganden
varit

Men också

av frågan.

i kapitel

kännetecknande

8 har låg
för

svensk

de senaste åren. För att komma till rätta med dessa problem

bl.a. marknader
nödvändig

som fungerar

förutsättning

Den nuvarande
grundläggande
ringar

och hög inflation

inom

underlag för en sådan bedömning

andra faktorer

allmänna

förbudsområdet

ägt rum

med väl utvecklade

är en effektiv

konkurrenslagen

marknadsmekanismer.

och väl fungerande

och dess förarbeten

krävs
En

konkurrens.

tillkom

i dess mest

delar redan år 1953. Sedan den tiden har omvärldsförändsom påverkat

också våra värderingar.

Det ekonomiska
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enligt marknadsekonomiska

Som

av kapitel

framgår

utveckling

eller

föreslagits

inom åtskilliga

områden.

16 anser

kommittén

det väsentligt

att denna

fortsätter.

att risken

följer

centration

näringslivet.

ökat i det svenska

inslag

begränsande

för

skadliga

Vad nu sagts utgör

Å

Prisreglering
dämpa inflation

krigsfara

eller

som i mycket

och andra styrformer

i högre grad än

användning
risk

varor eller tjänster.

för det ekonomiska

utgör centrum

medel att söka

vanligt

finns

om det av någon annan orsak

pâ en eller flera viktiga

prisstegring

till

att endast komma

till

till och

inställningen

antagen lagstiftning

i nyligen

förutsätts

hänvisad

bli

ett tämligen

som under åren varit
-

intressen.

ekonomiska

av samarbete på skilda marknader.

mot olika former

angreppssättet

stiger.

konkurrensbegränsningar

och ompröva

skäl att utvärdera

en ökad kon-

Med

ökar kravet på hänsyn till konsumenternas

Samtidigt

och konkurrens-

av kapitel 3 har koncentrationstendenser

Som har framgått

tidigare

fungerar

Detta har b1.a. lett till att

och villkor.

principer

vidtagits

åtgärder

avreglerande

så långt möjligt

lagt vikt vid att marknaderna

tänkandet har alltmer

under

för en allvarlig

Kreditmarknaden,

systemet,

har avreglerats

står där normalt

än de marknadsmässiga

krig,

inte längre

till buds.

Utvärderingen

i avsnitt

6.2.1

som ett sådant samarbete

missbruksprincipen

har

är förenat

mycket

kommer att utvärderingen

prissamarbete
omfattning

dålig

och

träffsäkerhet.
riskbilden

Den

att

nämligen

har

samt de verkningar

uppstår för konkurrenstrycket.

har visat att missbruksprincipen

marknadsdelning

som inte är försvarligt.

har visat

Utvärderingen

med.

förmåga att exponera den verkliga

som i ett kort och långt perspektiv

Därtill

är det

svårt att i enskilda fall belägga de risker för samhällsekonomin

synnerligen

otillräcklig

visar att när det gäller prissamarbete

kräver

i fråga om

utredningsresurser

i

en
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KL innebar
fortsätta
verkan

bl.a.

att MD

med en skadlig

gavs möjlighet

konkurrensbegränsning.

och marknadsdelning

användning

om skadlig verkan,

utvecklingen

framgått

4 bygger flera länder liksom

av kapitel

förbudsprincipen.
de nationella

Inom EG-ländema

konkurrensreglema

har en ny konkurrenslag

inte kommit

till

på

pågår en process för harmonisering

av

den gemensamma

konkurrensrätten.

införs i flera länder i Västeuropa.

med sådan innebörd

nyligen

har nyligen

framlagts

förändring

med förbud mot horisontellt
ter kommittén

till

prissamarbete

Norge har sedan många år ett förbud

så fullständig

från år 1989 i stället för förbud
s.k. genomlysning

Ett närmande

till

innebär

konkurrensregler.

utvecklat

- genom

att Sverige

är Danmark

ett EES-avtal

eller

att överta

ett svenskt
samtliga

i Romfördraget

resp. kommission.

meddelanden,

på konkurrensområdet.

med medlemsstaternas

nationella

vars nya

och den rättspraxis
EGs konkurrensregler
konkurrenslagstiftning.

EG-med-

EGs gällande

och förordningar

Tillämpningen

att ske med beaktande av kommissionens

främst

prissam-

i första hand bygger på en
som möjligt.

kommer

bl.a.

De kontak-

mot horisontellt

av marknaden

Det gäller bestämmelser

av EGs ministerråd

regler kommer
rättsakter,

EG

I Finland

i Norge visar en liknande

arbete. Ett undantag från den pågående utvecklingen
konkurrenslag

I Norge

av konkurrenslagen

och marknadsdelning.

haft med konkurrensutredningen

I Italien

trätt i kraft.

som har samma inriktning.

ett förslag

Som

EG sin konkurrensrätt

pågår lagstiftningsarbete

utfärdade

till

sådan denna uttrycks

och Finland

-

prissam-

utgör också motiv för en omprövning.

Det betyder att förbudsprincipen

lemskap

att

inte kunnat presteras.

Den internationella

inriktning.

företag

När det gäller

har dock denna möjlighet

genom att bevisning

i förarbetena,

att vid vite förbjuda

av dessa

s.k. icke bindande
som EG-domstolen
tillämpas

parallellt
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Huvudregeln
effekt

på

samhandeln

konkurrenslagar

mellan

mellan nationell

inte.

visar

utvecklingen

inflytande

från de grundläggande

principerna

nationella

konkurrenslagstiftningen.

Däremot

kommitténs

konkurrenspolitiken

inom

marknader.
anledning

såväl företag

ett allt

att utvecklas

starkare
på den

integratio-

enhetlig

för att en alltmer

medför
syn på

i Västeuropa.

på EG-marknaden.

Företag

kan i morgon komma att arbeta på intemationelområde införs finns det

Når nya normer på konkurrensrättens

att eftersträva

EG

Något

och EG-rätt

i EGs konkurrensrätt

Svenska företag agerar i allt större utsträckning
som i dag verkar nationellt

konkurrensrätt

Den fortgående ekonomiska

uppfattning,

kommer

nationella

att

som samarbetet inom gemenskapen

nen och de utökade kontakter
enligt

det

med

inte föreligger.

när en gemenskapseffekt

tillämpas

föreligger

talar,

under

medlemsstater

krav på harmonisering

formellt

på konkurrensbegränsningar

tillämpas

är att EG-rätten

ett gemensamt

som tillämpande

Det finns risk för att

regelsystem.

myndigheter

hamnar i svårigheter

om man

synen på konkurrens-

blandar olika synsätt när det gäller den grundläggande
rätten.

Kritiker
försvårar

av förbudsprincipen
för internationellt

sinsemellan
områden

att en rigid

har menat

sett små svenska företag att genom samarbete

stärka sin konkurrensförmåga.

har en hård konkurrens.

Man hävdar att vi på flertalet

Stora insatser

dispenser i stället för att som nu koncentrera
ifrågasätts

vara skadliga.

Vidare

abstrakta

bedömningar

lämpning

av missbruksprincipen

rensbegränsningar
skadliga

förbudslagstiftning

samarbetsformer,
blir

behöva

erfarenhet

som

basera prövningen
medan

fråga om en bedömning

som det finns praktisk

ägnas

förfaranden

prövningen

får man vid förbud

av tänkta

konkurrensbegränsningama

skulle

det vid

till-

av konkur-

av. Man anser att de

kan stävjas med missbruksprincipen.

Ett samarbete mellan företag som har en mycket stor marknadsandel
inte att man skulle ha en låg effektivitet

på marknaden,

Man menar att frågor om skadlig marknadsdominans

betyder

anförs det vidare.

alltid

måste bedömas
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mot bakgrund

bl.a. av det hot om ny konkurrens

som aktörerna

för.

hävdar

framtvingar

Slutligen

byråkrati

och utdragna processer

SPKs genomgång

konkurrens.

för att erhålla dispenser.

förekommer

finns

redovisade

heller

utgör

inte i sig något

på andra.

hemmamarknaden

är de som klarar

De företag

om dispensprövningens

förbjudna

området

för dispensförfarandet

generellt

omfattar

möjlighet

de principer

är efter

kostnader som kan tänkas

förbudsmetoden.

Att dispensprövning

i ett

och inte redan befintliga

-

som påkallat

därför

att förfarandet

att man måste pröva den potentiella
Enligt

i Sverige i tillräcklig
att snabbt

etableringströsklar

framstår

kommitténs
omfattning

om prissamarbete

konkurrensen
mening

många

och av att man respekterar

marknader,

som

konkurrens

genom

avvärjas

just

Det kan vara en betydande

samarbete
skillnad

bl.a.

eller

inslag

av

med hänsyn till

detta kommer
mellan

med

medför

Etableringshinder
liksom

inte

inte på flera

konkurrens,

annans hemmamarknad

på ens egen. Till

kan

framstår

eller marknadsdelning

höga kostnader i branschen.

finns

finns

en potentiell

risken för att denne slår tillbaka

aktörerna.

av hur stort det

inget skäl att avstå från förbudsprincipen,
- utgör

hög lönsamhet eller för

trögheter

konkurrens.

är beroende

tänkta samarbetsformer

som övertygande.

marknader

sig bäst i internationell

på

skadligt.

Argumentet
heller

konkur-

att acceptera

som har en hård konkurrens

mot de samhällsekonomiska

framstår

på vissa

skall ske. Man måste dessutom väga resursåtgängen

konkurrensbegränsningar
förbud

marknader

Hård konkurrens

skäl för

omfattning

uppstå om man inte använder

förbudssystem

internationell

på flertalet

görs samt av hur återhållsamma

vilka dispensprövningen

om

nämnvärd

bedömningar.

rensbegränsningar

Frågan

ingen

Påståendet att vi har hård konkurrens

strider mot kommitténs
marknader

en utbyggd

av olika branscher har visat att i flera av de branscher där

prissamarbete

t.ex.

man att ett förbudssystem

är utsatta

att hot om

de etablerade

mellan det konkurrenstryck
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från befintliga

som kommer

som

från de senare kan vara långt

Trycket

är konkurrenter.

endast potentiellt

resp. från aktörer,

på marknaden

aktörer

svagare.

Kvar

som pris- och marknadsdelningskarteller.

konkurrensbegränsningar

i ett enskilt

det beteende som befunnits
beslut.

på den mycket

grundat

fall,

allmänt

hindrar de just där aktuella företagen från att fortsätta

hållna lagtexten,

MDs

sämre än ett uttryckligt

är missbruksprincipen

synpunkt

Ett ingripande

förbud.

Som

när det gäller så centrala

dock visat sig otillräcklig

i KL och dess förarbeten

preventiv

att det går att

i avsnitt 6.2.1 har missbruksprincipen

utvärdering

av kommitténs

framgått

argumentet

stävja de skadliga konkurrensbegränsningama.

med missbruksprincipen

Från

debatten framförda

står det i den allmänna

och andra företag

skadligt

är inte bundna av
för

förutsebarhet

mindre

ger därför

Missbruksbestämmelsen

med

företagen.

Den

och

produktivitetstillväxt

har skett,

förändringar

Vikten

ökad

inslag i strävan att öka tillväxten

som finns

De resurser

leda

missbruksprincipen.
angelägna

till

en

prisbildningen

möjliga

som viktiga

konkurrens

I den intematio-

alltmer.

allt större utrymme.

farliga

konkurrensbegränsningar

resursanvändning

resurserna

kan därvid

arbetsuppgifter.

Därtill

kan i åtskilliga
jämfört

negativt,

med

sättas in på andra
kommer

inte kan hindra farliga konkurrensbegränsningar

och effektiviteten

också i

politiken

sätt. Förbudsmetoden

effektivare

De frigjorda

konkurrensfrämjande

missbruksmetoden

uppmärksammas

för att motverka

måste användas på effektivast
sammanhang

den ekonomiska

ges förbudsprincipen

omvärlds-

Betydelsefulla

och en effektiv

av ökad avreglering

nella konkurrensrätten

under de senaste åren av låg

koncentration.

som påverkat

i följande

sammanfattas

kan

kännetecknas

Svensk ekonomi

huvudpunkter:

Sverige.

redovisat

konkurrenskommittén

bild

att, när
påverkas

vilket leder till samhällsekonomis-
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ka kostnader.

När förbudsområdet

att det inte blir

så vitt

kommittén

dels

gjort

stakas ut är det givetvis

att det motverkar

med hjälp

syftet.

av generella

viktigt

Denna

att tillse

avvägning

undantag,

dels

har

med dis-

pensmöjligheten.

Det är angeläget att man nu vidtar så effektiva
öka konkurrenstrycket

på marknaderna

åtgärder

som möjligt

eller hindra att det försvagas.

gäller att också med åtgärder inom konkurrenslagstiftningens
om tillväxtmöjlighetema

förnyelse

Enligt

inte uteblir

i ekonomin,

så att incitament

uppfattning

i fortsättningen

konkurrensbegränsning

generellt

tydligare

markera

Kommittén

har övervägt hur långt förbudsprincipen

Kommittén

har stannat för att föreslå

företeelser

förbud

anser

vi,

som framstår

konkurrenslag

förvanskas.
Medan

att skilja

i enlighet

konkurrensen

alltså

i

sig från

bruksprincipen
Andra

generella

förbuden

av

skall tillåtas slå igenom.

med vad

ovan

skadliga.

av missbruksprin-

beslut eller

att konkurrensen

skall

sagts,

Härigenom

EGs konkurrensregler

förbjuder

alla

uttryckligen

träffa

kommer

vår

som innebär

samordnande
förhindras,

förfaranden

undantas,

som inte uttryckligen

konkurrensbegränsningar

ett

förfaranden

inskränks

eller

som

använder

än de som

omfattas

heterna bl.a. genom krav på omfattande

vi

miss-

på de konkurrensvårdande
gruppundantag

av de

Skälen är dels att vi

som är anpassat efter svenska förhållanden,

vill öka belastningen

hämmar

utpekas som generellt

får angripas med generalklausulen.

önskar ett regelsystem
vi inte onödigtvis

princip

i alla de fall

skadliga.

former

till detta har vi alltså valt en annan utgångspunkt.

de som

utom

skäl för att i

att vissa

ett bibehållande

som generellt

syfte eller följd
I förhållande

EG

och

av förbudsprincipen.

för alla överenskommelser,

som har till

till förbättring

får anses skadliga och att detta bör komma

genom en tillämpning

Förbud

ram slå vakt

talar övervägande

till uttryck

cipen.

Det

eller försvagas.

konkurrenskommitténs

konkurrensrätten

för att

dels att
myndig-

och dispenser.
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En

användning

utvidgad

marknadsreglering
marknadskonformt
befintliga

i det ekonomiska

systemet.

får det, i förening

med

som nu framträder

att leda till att samarbetsformer

framkallade
inte

som det nuvarande
av förbud

får det antas att införandet

systemet saknar. Visserligen

kommer

marknaden

öppet

sådana

dock vägas mot att man i dagens läge har ännu svårare att komma
fastän de uppträder

samarbetsformer

Vid

konkurrensbegränsning
såsom

möjligheten

förutsebarhet
de möjligheter

Ett väsentligt

vägas

avgränsa

förbudet

Kommittén

pekar

att man inte hindrar

diskussioner

för kommitténs

möjliga utsträckning

företag bör ha.

l6 på lagstiftning

som kan verka snedvridande

att ge

är att en sådan skall ske

om konkurrens
i kapitel

viss

av vikt,

sätt och

på lämpligt

Det är också väsentligt

inslag i diskussionen

beträffande

också andra faktorer

till samarbete som mindre och medelstora

reglering

utgångspunkt

att

är påkallat

förbud

bör givetvis

för näringslivet.

på lika villkor.
offenlig

öppet.

av om ett generellt

bedömningen

i

måste

inte upphör utan går under ytan. Detta förhållande

viss utsträckning

en

Även om ett förbud

effekt

en preventiv

sanktioner,

effektiva

är därför

regleringar

av dessa privata

genom att undanröja

kan leda till att alla oönskade beteenden förhindras
tillräckligt

undanröja

och

Den är ägnad att stärka marknadsme-

avreglering.

för störningar

risker

angripa

att

ny

och ett mera

Förbudsprincipen

marknadsregleringar.

offentlig

kanismema

till

syftar

Det

synsätt.

privata
till

parallell

en väg mot avreglering

utan är tvärtom

någon

inte

innebär

förbudsprincipen

av

och annan

konkurrensen.

om förbud

måste skapa konkurrensneutralitet

En viktig

är att dessa i största
mellan olika grupper

av aktörer.

I den utsträckning

man går över till ett förbudssystem

koppla detta till sanktioner

är det angeläget att

som är adekvata för de ekonomiska

som nu avses. Att kommittén

här använder begreppet

förbud

företeelser
är alltså inte
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liktydigt

med att sanktionen

och böter.

I kapitel

måste vara den traditionella,

13 diskuterar

kommittén

heter

måste

frågorna

KLs regler.

finnas

beträffande

10.2

för

Tillräckliga

konkurrensövervakning

resurser och ingripandemöjlig-

att skapa trovärdighet.

konkurrensvården

fängelse

nya sanktionsformer.

Det är också angeläget att i systemet ha en effektiv
för att upprätthålla

nämligen

Till

återkommer

de organisatoriska

kommittén

i kapitel

17.

Prissamarbete

Kommittén
föreslår förbud mot horisontellt
samarbete som innebär
bestämmande eller rekommendation
av pris eller rabatt om samarbetet
avser en väsentlig del av marknaden.
Förbudet träffar
branscher.

Prisbildningen
systemet.

de cirkaprislistor

har

som nu är vanliga

funktion

en avgörande

Prismekanismen

utgör

samspel mellan efterfrågan
till en felaktig allokering

själva

i det

många

marknadsekonomiska

signalsystemet

och utbud. Störningar

inom

för

ett effektivt

i prisbildningen

av resurser innebär störningar

som leder

i det samhällsekono-

miska systemet.

Kommitténs

redovisning

prissamarbete

är mycket

olika branscher.

spel. En huvuduppgift

betydande

branscher

gett

som tjänstesektom.

att granska

där det finns risker

och analysera

och koncentrationsförhållanden

vid

handen

För kommittén
beteenden

är att motverka

på marknaden
funktion.

att

inom en mängd

för att priskonkurrensen

för konkurrenslagstiftningen

sätt stör marknadsekonomins

har

i svenskt näringsliv

såväl vani-

som viktigt

marknadssituationer

olika

omfattande

Det gäller

har det framstått

förfaranden

av

och

sätts ur
sådana

som på ett mer
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Negativ påverkan av prissamarbete

där endast mindre företag deltar kan mer generellt

ett prissamarbete

risker

proportioner.

på marknaden

utbredningen

just

som medverkar

kortfristiga

och

bygger

på en generalisering.

långsiktiga

negativa

effekter

vara så stor att priset som konkurrensmedel
följdverkningar

starka negativa

dock

måste

att priskonkurrensen

fungerar

bra.

utåt framstår
som täcker

Prisrekommendationer

skapa en högre prisnivå

efterfrågan

de olika

utgör generella
butiksstrukturer

beaktar nämligen
Detta

exempelvis

en

och

Gemen-

en minskad

inte snabbt slår igenom i en lägre prisnivå.

på en marknad

Cirkaprislistor

så att t.ex.

som

än vad

prissättning

prissamverkan.

dvs. utan någon horisontell

kan också leda till prisstelheter,

samma prislistor

vara

sätts ur spel. I andra fall kan

prisvariationer,

del av en bransch kan exempelvis

konkurrens,

antas

en cirkaprislista

som skulle ha varit fallet i ett läge med en helt individuell
obunden

i fråga om

uppstå av en gemensam prisrekommenda-

tion, trots att det, genom t.ex. påtagliga

väsentlig

Variationema

I vissa fall kan prisfölj samheten till exempelvis

betydande.

tion.

resursför-

en effektiv

till

-

m.m.

Riskresonemanget

till

framträder

del av marknaden

en väsentlig

- genom

det konkurrenstryck

försvagar
delning

täcker

några

inte heller

innebär

av samarbetet har nått farliga

att samarbetet

för

Ett prissamarbete

Det gäller alltså att finna

konkurrensbegrånsningar.

en punkt där omfattningen

Når

del av marknaden

en begränsad

sett allvarliga

generellt

kan i sådana fall

till fördel för konsumenterna.

höja konkurrensintensiteten,
som omfattar

stärka deras konkurrens-

Samarbetet

på marknaden.

större aktörer

Ett prissamarbete

på marknaden.

när samarbetet har fått en viss omfattning

kraft gentemot

uppträder

och risker för sådan påverkan

som inte tar hänsyn

prisrekommendationer
som förekommer

inom

handeln.

Listoma

inte den enskilda butikens kostnader och konkurrenssitua-

innebär

t.ex.

kostnaderna

att en anpassning

mellan

lokal

i enskilda företag inte påverkar

efterfrågan

listprisema.

och

Genom
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att cirkaprislistoma

får till följd att likartade

priser tillämpas

geografiskt

område begränsas priskonkurrensen.

Begreppet

prisföljsamhet

inrymmer

skiftande

entydigt.

Bl.a. kan det röra sig om följsamhet

prislistan

- utan att de faktiska

som prislistan.

priserna

Vidare

kan det uppkomma

i stort sett samma prisnivå
listprisnivån
Även

tetsprestation.
följsamheten
priser

till

försiktigt

rekommenderade
i förhållande

Att

konkurrera

avstånd

på så sätt att

av köparens

om sådana avsteg från listprisema
priser

-

kvanti-

skulle anses sänka

i den meningen

att just dessa

effekt

på prisbildningen.

för konkurrens

mellan säljarna.

kan försvagas genom direkt prisnivå-

Prissamarbetet

kan vidare

minska den osäkerhet

strategi som pressar det enskilda företaget dels att
vara

sig överlägsenhet

av marknaden,

över de andra.

nivån ligger och var konkurrenterna

dels att söka på

Aktörerna

vet var den

kan tänkas placera sig

till denna nivå.

säljare

tävlan,

en likformighet

på grund

med att söka ta ut högre priser

sätt skaffa

på visst likartat

låt vara att den

vid prissamarbete

om konkurrentemas

i den centrala

hos alla de prissamverkande,

i sig underskrids

verkningar.

inte

åt gången, möter

kan då inte ses som ett uttryck

uppdrivande

är

viss kvantitet

listans nominella

Konkurrenstrycket

olika

till ändringar

inte tas ut
får denna ändå en styrande
-

Avstegen

och

för den skull ligger på samma nivå

en kund som köper på visst sätt, exempelvis

nominella

situationer

Det kan också finnas en följsamhet

från listprisnivån.

inom ett större

samma

marknad

prissamarbetar

kan vidare leda till att de börjar

för att

uppträda

6.2

berörts

bilda

den nivå mot vilken

i stället

undvika

som uppstickare

får en gemensam

cirkaprislista

prissamarbetande

ut

också andra former

av

Som förut

den negativa

funktionen

konkurrenter

med hot eller

beteenden kan söka pressa tillbaka

skulle

detta

försvåras

vidare

ofta

institutionaliserat

i form

att fullt

mot kollektivet.

motsvarande

och priskonkurrensen

för

en utbrytare.

främjas.

Utan listan

Prissamarbetet

av priskommittéer,

att

kanslier

är
och
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liknande,
samarbete
att

söka

i sig utgör

vilket

en fara för att det skall bli bestående.

nyetableringar

hindra

intresse

kan också leda till ett gemensamt

mellan de etablerade

kan

som

samarbetet

störa

Detta

att

genom

med priset.

konkurrera

kommittén

varu-

och tjänstebranscher

medför

rabattgivning,

omständigheter,

tillkommande

av olika

Förekomsten

prislistorna.

av de centrala

påverkas

utsträckning

i stor

inom en rad

på att prissättningen

finns en klar indikation

Enligt

för att visa

inte räcker

dock att dessa indikationer

t.ex.

skadlig verkan enligt gällande lag.

Ett inslag i det svenska systemet

En del av regleringssystemet

outtalat hot om prisreglering.
rande

prislista

synvinkel.
praktiken

De

har varit de priser som dåvarande statens prisunder

1970-talen

1960- och

Under denna tid var en branschrekommende-

snarast

en fördel

vanligt

förekommande

den

ur

myndighetens

prisbevakande

kom

cirkaprislistoma

därmed

i

att bli en del av regleringssystemet.

Det är nu naturligt

åtgärder för att undanröja

tioner och överenskommelser.
cirkaprislistoma

privata rekommenda-

För att särskilt nämna de branschomfattande

anser kommittén

utvecklingen

som sker

prisregleringar

av offentliga

att den avveckling

följs upp med motsvarande

tekniska

under

fram

förhandlade

och kartellnämnd

svarat för.

och organisationer

som myndigheter

satta priser

administrativt

har vant sig vid

att företagen

har varit

sedan

att dessa inte bör finnas

länge

individuell

medger

kvar

där den

anpassning

i

prissättningen.

Konkurrenskommitténs

omfattar en väsentlig

samlade

del av marknaden,

risker för att samarbetet försvagar
de negativa följder

bedömning

som beskrivits

blir

måste anses medföra

det nödvändiga
i kapitel

samarbete måste antas i övervägande

att prissamarbete,

betydande

konkurrenstrycket,

Kommittén

som

med

anser att ett sådant

antal fall leda till så negativ påverkan
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på konkurrensen
ekonomisk

att företeelsen

och konsumentpolitisk

missbruksprincipen
ett förbud

Det

förbudet

konkurrenter
tillämpning

till

få till

Förbudet

utfärdas.

nyttigheter.

Regeln

bör omfatta

Regeln

gränsdragningsproblem

föreslås

former

bör gälla

föreslår

är eller

träffa

kan bli

men också påtryckeller

ett gemensamt

att visst pris eller

av rekommendationer

behandlar

sålunda

överenskommelse,

i samförstånd

såväl varor

har visat att

del av marknaden.

såväl fall som innebär

specialmotiveringen

I

en väsentlig

stånd en överenskommelse

rabatt bestäms som att olika
rabatter

Kommittén

att näringsidkama

förfarande

av gemensamt

agerande.

som omfattar

från samhälls-

Utvärderingen

synpunkt.

förutsätter

varandra.

syfte att

i

som oacceptabel

har en dålig träffsäkerhet.

mot prissamarbete

föreslagna

ningar

framstår

om priser eller

som tjänster

kommittén

som kan uppstå vid tillämpningen

och andra

närmare

olika

av den föreslagna

regeln.

Som

redan

omfattar
kommittén
beskrivning
utvecklas

10.3

har

framgått

en väsentlig
vad

del

föreslås
av

marknaden.

som i det enskilda

av begreppet

den

regeln

fallet

relevanta

endast
I

gälla

förfaranden

avsnitt

10.6.l

avses med
marknaden.

närmare vad som skall anses som en väsentlig

som

diskuterar

marknaden
I avsnitt

i en
l0.6.2

del av marknaden.

Marknadsdelningskarteller

Kommittén
föreslår
förbud mot marknadsdelning
när samarbetet
omfattar en väsentlig del av marknaden. Förbudet träffar kvotering,
omrädesindelning
och indelning i kundkretsar men också andra typer
av utbudsbegränsningar.
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Marknadsdelning

är ett alternativ

priskonkurrens.
effekter

Flera

när det gäller att undvika

till prissamarbete

En marknadsdelning

få motsvarande

negativa

inte skall kunna

begränsa

kan därför

som prissamverkan.

skäl talar för att företagen

utbudet på marknaden.
marknaden

framstår

t.ex. fallet i flertalet

I propositionen

Ett förbud

i en bransch

mot samarbete som begränsar
till

som ett komplement
utländska

ett priskartellförbud.

departementschefen

var uppenbart att skilda former

av prissamverkan

ha skadlig

6 har framgått

mot att införa
straffbara

ett förbud

föranledde

marknadsdelning

1991 och

på geografisk

skälet
det

innehåller

mot

produktion

Inom EG omfattar

gemensamma
eller försäljning

om förbud

träder i kraft den
förfaranden

som

delas in i kvoter,

Förbud träffar också begränsningar
innehåller

lagen

exportfinansiering.

förbuden i Romfördragets

Något enskilt

inte förekommit.

förslag

på livsmedelsom-

eller utbud på något annat sätt. Därutöver

mot kollektiv

upprätthållande

förbud

1990:25,

att föreslå förbud

Lagen 1991:921

i fråga om jordbruksprodukter

grund eller i kundkretsar.

av produktion

konkurrens

har antagits av riksdagen.

SOU

Kommitténs

marknader.

om förstärkt

innebär att inköp, efterföljande

karteller.

kan

beträffande

om livsmedelssektom,

på vissa

l9909l:147

prop.

mot konkurrensbegränsning

förbud

att det grundläggande

och där funnit det nödvändigt

utsträckning

rådet. Propositionen

1 juli

och marknadsdelning

var att gränsdragningsproblemen

har i sitt delbetänkande

i viss

däremot

att det

området ansågs bli för stora.

Kommittén
diskuterat

Av kapitel

Så är

rättssystem.

med förslag till KL konstaterade

verkan.

utbudet på

art 85 bl.a. marknadsdelnings-

undantag från ifrågavarande

Detta visar

den vikt

av ett sådant förbud.

som inom

förbud

har såvitt känt

EG läggs vid

ett strikt
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Enligt

kommitténs

mellan

konkurrenter
medför

natur

mening

står det klart

som omfattar

betydande

risker

att också en marknadsdelning

en väsentlig

för negativa

del av marknaden

effekter

närmare utvecklat

Kommittén

föreslår därför att förbudet mot prissamarbete

ter kompletteras

kvotering,

med ett förbud

områdesdelning

Ett av huvudskälen
förbud

till att förslaget

mot marknadsdelning

ken ansågs alltför
flertalet

svår.

utländska

av motsvarande

mot marknadsdelning.

som olika former

sin

av samma art som

kommittén

för prissamarbete

till

omfattning.

mellan konkurrenDetta bör avse såväl

av utbudsbegränsningar.

från 1978 års konkurrensutredning

om

inte antogs var att gränsdragningsproblemati-

Enligt

exempel

kommitténs

att

dylika

uppfattning

visar

emellertid

gränsdragningssvårigheter

kan

bemästras.

Utgångspunkten
träffa

för den nu föreslagna

samma förfaranden

framfördes

generella

som den särskilda

inte några invändningar

lagstiftningen

lagen.

bör vara att

I lagstiftningsärendet

från lagrådet i fråga om gränsdragnings-

problematiken.

Kvotering

tillverkning

kan innebära

eller försäljning

deras sammanlagda

S.k.

distrikt

Marknadsdelning
geografisk

är avtal mellan

till viss mellan dem överenskommen

kan innebära

att var

sin

andel av

och en av parterna

att sälja i fredat från konkurrens

efter

delning

begränsar

omsättning.

områdesdelning

geografiska

att var och en av de samverkande

kundslag

eller ha annan

konkurrenter

köpare på en marknad

kan

vara

får

från de övrigas

antingen

likvärdigt

sitt

sida.

med en

Ett exempel på det sistnämnda

om att en av dem skall sälja endast till vissa

och den andre till övriga köpare.
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kan även påverkas

på marknaden

Utbudet

kommer

näringsidkare
särskilda

produkter.

specialiseringsavtalen

Just

på en särskild

då avstår

som de övriga

produkt,

av

särskilda

erbjuda

kan

De innebär att var och en av avtalspartema

problem.

att

sig på tillverkning

om att specialisera

överens

som innebär

av förfaranden

sig

skall specialisera

att ta upp i sin

från

Det kan t.ex. vara fråga om de särskilda delarna av en tekniskt

tillverlming.

avancerad produkt.

1978 års konkurrensutredning

förbud mot marknadsdelning.

föreslagna

Skälet angavs vara att man genom
som borde föranleda

uppnådde vissa stordriftsfördelar

specialiseringsavtalen

i sitt

inte specialiseringsavtalen

inkluderade

att avtalen bedömdes enligt missbruksmetoden.

eller

produkter,
produkter

marknaden

inom

EG gäller

som är

föremål

skapsår inte överstiger

gränsning
härtill.

dock
för

vissa

tillverka

att endast

företagens

500 milj.

endast

den

samlade omsättning

de

gemensamma
till

mer än

under ett räken-

ECU.

som bör omfattas av förbudet.

innefattar

Förslaget

sådan utbudsbe-

är utformat

med hänsyn

av detta blir att dessa avtal även i fortsättningen

prövas med stöd av generalklausulen.
i specialmotiveringen.

inom

del av denna, inte uppgår

anser inte att specialiseringsavtalen

Konsekvensen

för

när marknadsandelen

specialisering,

eller inom en väsentlig

20 %, och de deltagande

Kommittén

avtalar

att parterna

gemensamt.

Undantagen
produkter

genom

vissa

tillverka

andra att ensamma

överlåter

genom att parterna

i tillverk-

på att nå en specialisering

med inriktning

nom undantas avtal
ningen

Härige-

inom EG behandlar just specialiseringsavtalen.

Ett gruppundantag

Vissa gränsdragningsfrågor

bör

diskuteras
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Anbudskartellförbudet

10.4

Kommittén
föreslår att ett särskilt förbud mot anbudskarteller
skall gälla vid sidan av det allmänna förbudet mot prissamverkan. Förbudets allmänna uppläggning i KL överförs till den

-

nya lagen.
upphävs.
Nu gällande undantag för säljorganisationer
Undantaget för samfälld prestation med gemensamt anbud behålls
till de fall då de samarbetande har
men inskränks uttryckligen
otillräckliga
resurser för att var för sig utföra prestationen eller
då beställaren anger att han godtar samarbetet.
Generella undantag för samarbete mellan dem som inte har
väsentlig del av marknaden och mellan mindre näringsidkare

-

-

kommer att avse också anbudskarteller.
Nu gällande föreskrift om uppgiftsskyldighet

-

Ett särskilt anbudskartellförbud

utvidgas.

förbud

är internationellt

sett en förhållandevis

länder

med jämförbara

rättssystem,

ovanlig

och även

inom

Norge och Canada finns dock särskilda

särskilt

allvarligt

omständigheter

Det

I andra

har

reglerna

EG,

de i allmänhet omfattar pris- och marknadsdelningskarteller.

anbudstävlingar.

företeelse.

samarbete en vidare tillämpning

angående konkurrensbegränsande

vid

priskartell-

utan samband med ett generellt

emellertid

finns

en tendens

spela in, särskilt

vanligen

att anbudssamverkan

samverkan

utomlands
Härvid

på de fall som utgör anbudskarteller.

Finland,

Ibl.a.
rörande

bestämmelser

genom att

att se

torde flera
rör stora

belopp och att samarbetet ibland inte redovisas öppet.

Ett förbud

mot anbudskarteller

infördes

i 1953 års KBL.

ningen föreslog i sitt betänkande år 1978 en skärpning
att det dessutom skulle införas
verkan.

De två bestämmelserna

förfaranden.

ett allmänt
skulle

förbud

delvis

Konkurrensutred-

av bestämmelsen

mot horisontell

vara tillämpliga

och

prissampä samma
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Anbudsförfarande
beställer

är vanligt
eller

varor

tjänster.

upphandlingsförordning.
förbundet

förekommande
Statliga

reglemente.

Grundläggande

utnyttjande

av

objektivitet.

Den offentliga
till

tillämpar

1986

konkurrensmöjligheter,

upphandlingen

affärsmässighet

kr.,

motsvarande

är
och

uppgår till betydande belopp,

ca 157 miljarder

års

upphandlings-

ett gemensamt

för den offentliga

upphandlingen

och myndigheter

sektorn har Svenska Kommun-

utarbetat

principer

föreñntliga

198586

myndigheter

För den kommunala

och Landstingsförbundet

budgetåret

när företag

för

ca 15 % av

bruttonationalprodukten.

Ett särskilt anbudskartellförbud
ekonomiska

betydelsen av förekommande

det allmänna
förbudet

är motiverat

förbudet

anbudstävlingar.

mot prissamverkan

mot anbudskarteller

inte enbart med hänsyn till den
Till

som kommittén

skillnad
föreslår

mer detaljerad
Samtidigt
aktuella
kunna

anbudskartellförbudet

reglering

måste i anbudskartellfallet

föra

in

de

om prissamverkan,

svårtillgänglig

och förta mycket

förbudet

har.

mot prissamverkan

Man

m.m.

för

men en sådan lagtext
av det pedagogiska

Kommittén

föreslår

kompletteras

prissamverkan.

mot

undantag göras, vilka

bestämmelserna

bestämmelsen

anbudskartellförbud

förbudet

särskilda

priskartellförbudet

nödvändiga

innehållet

innebär det en längre gående och

än det allmänna

när det gäller

avser

även att någon skall avstå från att avge anbud

eller att någon skall avge högre anbud än en annan. Vad gäller
i det nu föreslagna

från

skulle

är

visserligen

anbudstävlingar

i

skulle bli mycket

värde som ett separat

därför

att

det

allmänna

med en särskild bestämmelse

för

anbudskarteller.

I

fråga

kommittén

om

den

följande

Redogörelsen

utformningen

av

anbudskartellförbudet

gör

överväganden.

för praxis bilaga

anbudskartellförbudets
föreligger

närmare

2 visar att det finns olika uppfattningar

räckvidd.

ett konkurrengförhállande

Detta

gäller

särskilt

mellan de samverkande.

frågan

om

om
det

En uppfattning
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utgår

från

mot anbudskarteller

att förbudet

distribution,

dvs. att bestämmelsen

gränsningar

i denna formella

stället vara om de två befinner
med varandra.

konkurrera

med en leverantör
Frågan

omfattar

det fall då en leverantör
som leverantörens
jfr

i

endast

egen återförsäljare.

att förbudet anknyter

omständigheten
området.

Iagtexten

att bestämmelsen
eller

Enligt kommittén
enbart

med

förhållanden

s. 341.

att förbudet
bl.a.

talar

till en vedertagen begreppsbildning

framhålls

den
på
skall

165 s. 276

198182:

prop.

med varandra

i fråga om den prestation

kan det uppstå tillämpningsproblem

utgångspunkt
eller vertikalt

leverantör

ger

därför

För uppfattningen

har inte

som

svar i domstolspraxis.

horisontellt

återförsäljare

Problemet

Det kan konstateras att den berörda frågan inte fått

gäller.

något auktoritativt

kunna sälja på

bygger på att det är fråga om företag som på något sätt är

kan bli konkurrenter

anbudstävlingen

att

i t.ex.

anger dock inte något krav på att de samverkande

befinna sig i samma led. I förarbetena

eller

möjligheter

Konkurrenslagstiftningen,

Martenius:

sett horisontella

formellt

faktiskt

kan förekomma

själv säljer eller skulle

Olika skäl kan anföras för resp. ståndpunkt.
gäller

bör i

således om anbudskartellförbudet

gäller

exklusivavtal.

-

i en återförsäljares

vid anbudstävlingar

vertikala

belysts i lagförarbetena

är inte om

Avgörande

sig i konkurrensförhållande

Begränsningar

potentiellt-

till

Här framhålls

sig i samma led eller inte. Utslagsgivande

befinner

samma marknad

konkurrensbe-

Gummifabrik.

konkurrenssituationen.

eller

har kommit

En annan uppfattning

mening.

betydelsen av den föreliggande
de samverkande

endast gäller horisontella

i ärendet Värnamo

i NOs bedömning

uttryck

sig i samma led inom produktion

som befinner

mellan näringsidkare

samverkan

sig mot

vänder

anbud

i de samverkandes
förhållande.

att leverantören

befinner

inbördes

placering

i ett

Hur hanterar man t.ex. det fall att en

på en viss vara

Får leverantören

om förbudet avgränsas

i konkurrens

med

två av sina

samarbeta med var och en av återförsäljarna
sig i ett tidigare

led i förhållande

till dem,
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medan återförsäljama

måste respektera

därför

sig i samma led

att de befinner

Det anförda visar att den formella

när det gäller

att bedöma

Frågan om anbudskartellförbudet
enligt kommitténs
potentiella

också på förhållandet

redan är etablerad,

i ett konkret

framstår

fall bör därför

som är eller

får

Allmänt

ske

inriktat
när dessa

under

att konkurrenssituationen,

i ärendet

föreligger

mellan

på om prövningen

företagen har
Värnamo

av

om den inte

möjlighet.

eller ett avtal som ännu inte har tillämpats
inriktning

beaktande

måste gälla att bedömningen

som en näraliggande

sätt beroende

av beslutet

kan bli

förslaget

och en återförsäljare,

eller

med varandra.

om ett konkurrentförhållande
på olika

företag

är således enligt

Förbudet

som innebär

Av betydelse är vilken
framgår

dvs. vilka

i det enskilda fallet.

tar fasta på faktorer

budssituation

vid ett anbudsförfarande.

samverkan

konkurrenssituationen

av

omständigheterna

bedömas

fånga in det konkurrensrättsligt

mellan en leverantör

är eller kan bli konkurrenter

Frågan

och vertikala

mening bedömas med hänsyn till den föreliggande

med varandra.

Bedömningen

sinsemellan

i horisontella

har överträtts

konkurrenssituationen,

konkurrenter

indelningen

inte alltid förmår

konkurrensbegränsningar
relevanta

anbudskartellförbudet

två företag

avser

en viss

kan
an-

i en sådan situation.

sina verksamheter.

Gummifabrik

Som

kan bedömningen

påverkas av denna omständighet.

Som belyses av beslutet MD
anbudsinfordraren
bedömningen

1984:3,

KF och Optotek

villkoren

uppställda

för

av om det skall anses föreligga

en

Service,

kan de av

anbudstâvling

påverka

ett konkurrentförhållande

eller

ej.

Beslutet
beställaren

1984:3

MD
har

vad

bekräftar
gäller

även

den principiellt

anbudstävlingens

närmare

viktiga

roll

utformning

som
och
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inriktning.

En enskild beställare avgör själv om han vill använda sig
av ett

anbudsförfarande
en leverantör.

eller om avtal skall föregås av direkta förhandlingar

För statlig upphandling

farande som huvudsaklig
som bestämmer
till vissa företag,

vad anbudstävlingen

samarbeta

i konsortium.

eftersom

Enligt

MD

beställarens

1984:3

önskemål

fann MD

kommitténs

utformar

vill

i sammanhanget

till om anbudslämnama
att varje

betänkandet
framhållit

anbudstävlingarna

inte

an-

anbud ställs mot varandra.

att samverkan

som var ett resultat

av

Den nya lagen

peka på betydelsen

på ett tydligt

av att beställaren

sätt. Han bör bl.a. ta ställning

skall kunna ge bud på del av prestationen

Konkurrensen

och erbjuder

bör

som sker under denna förutsättning,

anbud skall gälla hela prestationen.

betydelsen

i syfte att

denna punkt.

förfrågningsunderlaget

det krävs

mening

inte stred mot anbudskartellförbudet.

bör ha samma innebörd

Kommittén

att beställaren

uppmanar vissa av dem att

den kan leda till att konkurrenskraftiga

I beslutet

projekt

anbudsgivare

hindra samverkan

vänder sig

den krets av företag som skall avge

Det kan förekomma

mellan tilltänkta

budskartellförbudet

I båda fallen är det beställaren

skall avse. Om beställaren

anger han därigenom

öka konkurrensen
t.ex.

finns regler som påbjuder anbudsför-

upphandlingsform.

anbud i tävlan med varandra.

med

inom byggbosektom

av att beställaren
projekt

möjliggör

som passar

ges mer varierande

SOU

eller om

Kommittén
1990:62

har i

s. 102 t

anbud på delar av större

företag

av olika

storlek.

Om

innehåll i linje härmed, skulle behovet

av samarbete mellan företag minska. Detta innebär ökade förutsättningar

för

konkurrens.

I

avsnitt

l98182:l65

6.1.2

s. 276

i ett avgörande,
innebörd
gäller

har

MD

kommittén

1991:10,

och dess betydelse

MD

ett

förarbetsuttalande

med relevans för bl.a. konkurrensklausuler.

konkurrensklausuler.

avgörande,

återgivit

1986:21,

Arvidsjaurs

Jämhandel,

prövat

för anbudskartellsförbudets
I beslutet

hänvisar

Sydsten. Där anförde

MD

domstolen

till

har

uttalandets

räckvidd

domstolen

prop.

när det

ett tidigare

att en konkur-
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rensklausul

En sådan bedömning

prövning.

är enligt domstolen

att bereda

verksamhet

konkurrensklausul,

att en generell

i 1991 års avgörande

domstolen
innebär

att en näringsidkare

Sverige,

inte kan anses strida mot anbudskartellförbudet.

att det måste föreligga

särskilda

Domstolen

heter som förts fram i ärendet beaktade domstolen

skall avstå från att delta i en viss

och MDs beslut är i vilken

fall av åtaganden att inte konkurrera
och domstolens

avgörande

träffas av förbudet.

tar inte ställning

Åtaganden som innebär att en näringsidkare
vid

anbudstävlingar

budsmarknaden

eller

att tillhandahålla

är enligt gällande rätt tillåtna.

av detta slag är att de har en generell
till

anbudstävlingar.

punkt.

Den fråga som aktualiseras

faller under anbudskartellförbudet.
motivuttalanden

avser att stävja.

bedömning.

följande

Ett avtal som anger att en näringsidkare

av berörda

att konkurrensklausuler

av det slag som förbudet

gör i detta sammanhang

anbudstävling

avstå från

typiskt sett är av annan karaktär och har

i samband med företagsöverlåtelser

Kommittén

fann

av de omständig-

skall bedömas strängare. Vid bedömningen

annat syfte än anbudssamverkan

som

för att en konkurrensklau-

omständigheter

sul, som innebär ett åtagande att i mera begränsad utsträckning
anbudsgivning,

fann

i hela

med anbudsgivning

upphöra

skall

lagmotiven

omnämnda

i de nyss

som anförs

fortsatt

genom

bygger på.

förvärvet

ändrar de förutsättningar

stöd av vad

Med

mot att överlätaren

skydd

förvärvaren

tänkbar när ldausulen,

tas in i ett avtal om företagsöverlâtel-

som fallet var i de båda avgörandena,
se för

vid en konkurrensrättslig

sammanhang

kan godtas i sitt konkreta

klausul

men att en sådan

av konkurrensen

alltid innebär en inskränkning

utsträckning

andra

Rättsläget är oklart

i alla frågor.

helt upphör att vara verksam
viss vara eller

tjänst

Det som utmärker

räckvidd,

på an-

åtaganden

trots att de är begränsade

Den nya lagen skall ha samma innebörd

på denna
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det gäller

När

geografiskt,

åtaganden

bör bedömningen

med företagsöverlätelser
budssamverkan

typiskt

sul omfattas därför normalt

tidigare

avtal

berörda generella

inriktat

räckvidd

ett exempel på otillåtet

räckvidd.

-

- utan att ha

kan läget bli ett annat. Det kan gälla
när en viss annan näringsidkare

förfarande

att en näringsidkare

som omnämns

i lagmotiven.

Ett

inte skall delta i anbudstävlingar
om detta är överenskommelsens

sagts har tagit sikte på anbudskanellförbudets

I fråga om de skilda momenten

kommittén

innehållet
innebörd

innebär ett

syfte.

Det som hittills

har

än sådan an-

även om klausulen

på anbudsgivning

inom ett visst område faller under förbudet,
egentliga

i samband

inom ett visst område.

är mer direkt

som innebär

t.ex.

är avsett att stävja. En sådan konkurrensklau-

att avstå från att delta vid anbudstävlingar
deltar,

räckvidd,

sett har en annan inriktning

inte av förbudet,

avstående från konkurrens

begränsad

utgå från att konkurrensklausuler

som förbudet

Om ett åtagande

har en mer

som

inte

funnit

i det inledande

räckvidd.

i den nu gällande bestämmelsen

skäl att föreslå

en ändring

av det sakliga

stycket i 14 § KL eller att det ges någon annan

än det för närvarande

förbudets

allmänna

Kommitténs

har, utöver vad som ovan sagts beträffande
lagförslag

har dock en annan redaktionell

utformning.

Anbudskartellförbudet

säljorganisation
samfälld
I

fråga

i KL gör undantag för sådan samverkan

som är juridisk

prestation

person elleri

samt när det föreligger

återkommer

samband med ställningstagande

till generella

framgår

Som

form av gemensamt anbud för

ett underleverantörsförhållande.

säljorganisationer

om

som sker i

kommittén

under

lO.6.6

undantag från förbuden.

i

Där

att nu gällande undantag föreslås bli upphävt.

framgår

av avsnitt

undantag från bl.a.

10.6.2

förbuden

och

10.6.3

mot prissamverkan

skall

det gälla

ett allmänt

och marknadsdelning

för
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som inte

förfaranden

mellan mindre företag.

som där anförs att det bör införas

av vad

anser mot bakgrund

Kommittén

undantag från anbudskartellförbudet

ger visst

Undantagen

innebörd.

samma

och för

del av marknaden

en väsentlig

omfattar

förfaranden

i

bl.a.

samarbete

för

utrymme

av

säljorganisationer.

Kommittén

behandlar

gemensamt

anbud.

MD

och denna
Undantagets

1986:16,

ut på att undantaget

går

vilka

lagmotiven,

då

för

att de samverkande
för dem att var för

sett var omöjligt

visar att det objektivt

näringsidkama

inte

motivuttalanden

kan krävas

av undantagsbestämmelsen

tillämpning

i de situationer

gäller

och vissa

utformning

av lagtextens

i

I det senare beslutet fastslog MD att det mot

näringsidkama.

samverkande

och

som år för stor för var och en av de

avser en prestation

anbudstävlingen

FSAB,

av vissa uttalanden

lasarett. Besluten rör tolkningen

Visby

med

prestation

sker ofta i konsortium

Sådant samarbete

har belysts särskilt genom MDs beslut MD

1990:19,

bakgrund

samfälld

för

undantaget

används här för den åsyftade undantagssituationen.

beteckning
innebörd

härefter

sig avge anbud.

Begränsningen

tolkning

i lagmotiven

behandlas

deltagarna

av

beslut

MDs

enligt

Att

torde

leda

Visbyärendet

lagstiftningen

slutsatsen

till

av lagmotivens

En
att

enligt vad domstolen

oavsett prestationens

behovet av att kunna förhindra

kommittén

av lagtexten.

omfattning,

uppger att de inte bedömt det som realistiskt

med separata anbud. Mot bakgrund
rättspolitiska

inte

konsortiesamarbete,

förbjuder

när de samverkande

i

men framgår

i den nuvarande

anbudskartellförbudet
slagit fast

som är för stora för konsortie-

av undantaget till prestationer

innehåll

att ingå

och sett till det

en sådan ordning

framstår detta

som högst otillfredsställande.

konsortiesamarbete

konkurrenssynpunkt
inom byggbosektom.

kan

vara

har kommittén
Kommittén

förenat

med

betydande

belyst i delbetänkandet

risker

från

Konkurrensen

anför där att konsortiesamarbete

mellan
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de största byggföretagen
ledande företag
1990:62,

på en lokal

avsnitt

5.1.2.

budskartellförbudet
övervägas.

normalt

Kommittén

De problem

anför

inte bör förekomma

även att en skärpning

som är förknippade

särskilt

av an-

inom byggområdet

med samarbete

framträdande

SOU

skall

mellan

på byggmarknaden,

större

men de är

inte begränsade till denna bransch. Det framstår inte som lämpligt

att införa en bestämmelse
re

marknad

såvitt gäller konsortiebildningar

företag är visserligen
sannolikt

inbördes eller mellan något av dessa och ett annat

som är inriktad

avgränsningssvårigheter

kan

enbart på detta område.

tänkas

uppkomma.

Enligt

Ytterliga-

kommitténs

mening får därför en lösning sökas i en regel som berör inte bara byggmarknaden.

En skärpning av nu gällande reglering
kunna gå ut på att avskaffa

i fråga om konsortiesamverkan

undantaget.

Till

åberopas att ett sådant undantag förlorar
allmänna

marknadsandels-

faller under de allmänna
sig på dispensinstitutet

de krav

undantagen.

kommitténs

bedömning

samverkan

för samfälld

gäller

vid

anbudstävlingar.

kan även motiveras

prestationen

att helt förlita
särskilt som
med

Ett särskilt

med den vedertagna

skall kunna genomföras.

att det fortfarande
prestation

räckvidden

att undantaget

av undantaget

gäller

Det är således

ett undantag

för

anbud.

av undantaget är det enligt kommit-

att anknyta till en vidareutveckling

görs angående

finnas

bör

med gemensamt

Vad gäller den närmare avgränsningen

framgå

Det är inte motiverat

som inte

att sådan samverkan i vissa fall kan vara nyttig och nödvändig

för att den efterfrågade

tén lämpligt

Konsortieundantaget

kanske ofta skulle kräva skyndsam handläggning
som allmänt

kan

i betydelse när det införs

betydelse för de fall av samverkan

undantag för konsortiesamverkan
uppfattningen

väsentligt

för att pröva olika gemensamma projekt,

dispensansökningarna
hänsyn till

stöd för en sådan lösning

och smäföretagsundantag.

får dock anses ha självständig

skulle

endast för

i l4

av de motivuttalanden
§ KL.

samarbete

Av

lagtexten

som med hänsyn

som
bör
till
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otillräckliga

företagens
prestationens

Frågan

är tillämpligt

om undantaget

den begärda

av de

är förfrågningsunderlaget

Här

av vilka

som rekvisitet

prestationen

resurser

innefattar.

av

att här få

Om beställaren

att han önskar eller accepterar

anbud på delar av ett större

möjligheter

att avge egna anbud bedömas

måste olika anbudsgivares

mot bakgrund

att först beakta vad

Det bör inte möta några svårigheter

för den jämförelse

en utgångspunkt

en viss

men även komplexiteten,

för bedömningen

tidsåtgång.

kräver och vilken

har klargjort

som efterfrågas.

betydelse

grundläggande

Det är naturligt

avser, dvs. omfattningen,

tjänster

eller

vid

samarbetar

när företag

många aspekter.

rymmer

anbudstävlingen

projekt,

för

fullgörande.

anbudstâvling

varor

nödvändigt

visas vara

resurser

av detta.

att ta ställning

När det sedan gäller

till

anbudslämnarnas

möjligheter

att

avge separata anbud är det svårare att ange mer konkreta bedömningsgrunder. Bedömningen

kan dock inte begränsas till en fråga om vilka

som ett företag har på en lokal marknad.

bör i stället vara hur

Avgörande

får man då se till

hur omfattande

men även för

företag,

stor kapacitet varje företag har. För ett rikstäckande
andra,

resurser

resurser

har

företaget

förutom

Det innefattar

får här tas i vid bemärkelse.

totalt.

Begreppet

resurser

arbetskraft

och maskiner även sådant som tekniskt kunnande och finansiella

resurser.

Den

nu

bedömningsgrunden

redovisade

rättstekniskt,

iden praktiska

tillämpningen

har

utformats

för

att

hanterbar avgränsning.

nä en

Teoretiskt

skulle i stället gränsen ha kunnat dras vid hur stor del av sin kapacitet
varje anbudsgivare

vid den avgörande tidpunkten

in

med

att

utföra

öppna

för

stora

i arbete

emellertid
utredningar

och bedömningar.

den

offererade

har disponibel
prestationen.

tillämpningssvårigheter
Dessutom

skulle

bokstav lätt kunna kringgås av den som så ville.

och

som

för att sätta
Detta

skulle

resurskrävande

bestämmelsens

syfte och
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Det

får

överlämnas

dömningsgrunder

Vad särskilt
i Sverige

rättstillämpningen

som i övrigt

bör deras kapacitet
samtliga

de be-

bör gälla.

med verksamhet

att genomföra

större projekt

i landet tillgängliga

som det mest ändamålsenliga

som kommittén

utforma

att närmare

gäller de största byggföretagen

med hänsyn till
framstår

till

på olika

håll

alltså bedömas

Ett sådant synsätt

resurser.

sättet att förverkliga

den målsättning

tidigare uttalat, nämligen att dessa byggföretag

normalt inte

bör samarbeta i konsortier.

I fråga om konsortieundantaget
tellförbudet

enligt vad kommittén

rat. överträdelse

av förbudet

bör vidare uppmärksammas

att anbudskar-

föreslår inte längre skall vara kriminalise-

medför i stället skyldighet

att utge konkurrens-

skadeavgift.

Det bör ankomma på de samarbetande
det är omöjligt
framlägga

för dem att utan samarbete utföra prestationen

den utredning

Det är företagen

som ligger

Det är vidare

bakom

praktiskt

deras uppträdande

nödvändigt

om att

och även att

som kan krävas för att visa att det förhåller

som har den mest ingående kännedomen

och överväganden

budstävling.

företagen att göra invändning

sig så.

om vilka

fakta

i en viss

an-

att lägga bevisbördan

på

företagen om man alls skall kunna uppnå intentionerna

och vinna effektivitet

i tillämpningen.

med hänsyn

En sådan är i sin tur

samhällsekonomiska

Kommittén
Service
omfattas

är tillåten

att samverkan

av anbudskartellförbudet.

för samverkan

till

de

värden saken rör.

har ovan i anslutning

uttalat

nödvändig

i konsortier.

när beställaren

till MDs beslut i ärendet KF och Optotek
som sker på begäran
Ståndpunkten

Av lagtexten

av beställaren

har omedelbar

inte

betydelse

bör framgå att sådan samverkan

anger att han godtar förfarandet.
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Kommittén

vill

samarbete

enstaka projekt.

rörande

i stället för att tävla med dem.
om några företag mer

Det får således anses strida mot anbudskartellförbudet

kan dock inte tillämpas
upphandling

I fråga om regelbundet

undantagslöst.

av samma

tjänster

eller

varor

Denna grundinställning

i konsortier.

inbördes

samarbetar

en

om de tar för vana

att försämras

att söka samarbete med sina konkurrenter

än undantagsvis

för

till

och förmåga

vilja

Företagens

riskerar

anbudskonkurrens

prispressande

endast skall gälla

att konsortieundantaget

understryka

återkommande
synsätt

kan ett annat

vara

motiverat.

Undantaget

för underleverantörgörhållanden

förarbeten.

Undantaget

konkurrent

eller potentiell
stycket

gäller för den situationen att ett företag fungerar

till ett annat företag.

underleverantör

båda företagen.

att medverka som underleverantör

till en anbudsgivare

samarbetar

kan t.ex. vara underleverantör
byggnad.

till en byggentreprenör

för uppförande

Sådant samarbete omfattas inte av anbudskartellförbudet,

företagen inte är eller kan bli konkurrenter
inte aktuellt

att pröva

om undantaget

avser avstående från anbudsgivning
mans storlek
byggentreprenör
prestation

till denne.

Ett måleriföretag

av en viss prestation.

för utförande

e.d.

är förbudet
och

under-

att företag med olika verksamhetsin-

Ofta innebär ett underleverantörsavtal
riktning

för

Undantaget

även för den som är eller kan bli

öppnar möjlighet

leverantörsförhållanden

i första

förbudet

gäller

som

är en faktisk

Om underleverantören

till det andra företaget

i anbudskartellförbudet

konkurrent

berörs mycket sparsamt i KLs

Om samarbetet

eller överenskommelse

inte heller

underleverantör

om

tillämpligt.
priset

eftersom

och det blir därför

till varandra,

är tillämpligt.

av en

inte

om anbudssum-

Uppgörelse

mellan

underleverantörens

kan inte anses som samarbete om anbudssumma

i den mening

som avses med anbudskartellförbudet.

Kommittén

föreslår att underleverantörsundantaget

och att det ges samma innebörd

som enligt KL.

bibehålls i den nya lagen
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Kommittén

har övervägt

motsvarande

varandra

av att den föreslagna

0.d. skulle kunna föranleda

avgränsningen

företag,

av undantaget

av bestämmelsens

att ge samarbetet formen av ett underleverantörsavtal.
sett under olika förutsättningar

konsortiebildning

och å andra sidan underleverantörsförhållanden.

avgränsning

Kommittén

Bestämmelsen

Kartellsamverkan

anbudsinfordrarens
dennes

förtroende.

för en prispressande

upp inte enbart av denna

vid anbudstävlingar

sker många gånger utan

Det är givet

omnämns

denna

är

inte

vid bestämmandet

av anbudskarteller

beroende
räckvidd

av

om

beställaren

i detta avseende bör

att hålla fast vid det synsätt som betonar

inslaget av förtroendemissbruk
vid anbudstävlingar.

Det har tidigare

av bl.a. sådana förhållanden.

samarbetet eller ej. Förbudets
är dock angeläget

av

i det enskilda fallet. Inslaget av svek

kan i vissa fall vara mycket framträdande.

Anbudskartellförbudet

aspekt

av

av förtroendemissbruket

nämnts att den i andra länder ofta stränga bedömningen

avgift

ofta ett missbruk

särskilt

att omfattningen

omständigheterna

måste ses mot bakgrund

An-

bärs emellertid

lagmotiven

I

beroende

mot beställaren

av lagbestämmelserna.

vetskap och i sådana fall föreligger

anbudssamarbete.
varierar

mellan öppet och dolt samarbete vid

syfte är att skapa förutsättningar

anbudskonkurrens.
tankegång.

inte något skäl för en sådan

bör beaktas vid utformningen

budskartellförbudets

Kommit-

undantaget.

har övervägt hur skillnaden

anbudstävlingar

vid å ena sidan exempelvis

för närvarande

av det nu behandlade

nya

Samarbetet

sker dock typiskt

tén ser bl.a. med hänsyn härtill

för

som önskar samarbeta med

men som inte kan göra detta på grund

innehåll,

en avgränsning

Övervägandena har

den som föreslås för konsortiesamverkan.

skett mot bakgrund
konsortier

att ge underleverantörsundantaget

som ibland

Enligt kommitténs
av sanktionsavgiftens

behandlas i kapitel

13.

kännetecknar

känner

till

ändras. Det
det påtagliga

kartellsamverkan

mening bör detta komma till uttryck
storlek.

Skyldigheten

att utge sådan
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skett öppet eller dolt får relevans

Frågan om samarbete vid anbudstävlingar
det fall

även för

stycket

skaffa

att bedöma

anbudsinfordraren

Detta underlättar

har haft vid en anbudstävling.

och den konkurrens

anbud

avgivna

att

mellan

som samarbetet

över den omfattning

är

som är

för anbudsinfordraren

syftar till att göra det möjligt

konkurrenter

avge

undantagen

Föreskriften,

lämna uppgift om samarbetet.

sig en viss överblick

presumtiva

angivna

något av de i bestämmelsen

att skriftligen

straffsanktionerad,

för den som vill

en skyldighet

föreskrivs

KL

anbud och för vilken
tillämpligt

av

undantagsbestämmelser.

anbudskartellförbudets

I 14 § tredje

någon

kan åberopa

företagen

att de samarbetande

för
som

förevarit.

gen för samfälld prestation

mellan

föreslår

uppgiftslämnande

av anbudsbedömning,

inte

att föreskriften

om

även

för

vissa

fall

överträdelse

att utge en särskild avgift,

överträdelse

kriminalisering.

det

som berörs i avsnitt
former.

av de särskilda

och under-

vid konsortiesamverkan

skall gälla förutom

gälla för den situation
i

av det anförda

bakgrund

Dessutom

10.6.4,
av

För att stärka anbudsinfordrarens

bör

föreskriften

Avgiften
ställning

av

föreskriften

som behandlar

konkurrensskadeavgift,
förbuden.

omfattas

förfarandet

att

och småföretagsundantagen.

marknadsandels-

som

med begränsad erfarenhet

mot

leverantörsförhållanden

skyldighet

om anbudsin-

särskilt

om samarbetet.

får kännedom

samverkan

har

som i den avsedda situationen ofta kan antas vara en privatperson

eller en näringsidkare

Kommittén

företagen

av

En sådan utvidgning

prestationen.

kan te sig betänklig,

prestation

för samfälld
något

när

även

resurser för att självt fullgöra

av samarbetsmöjlighetema
fordraren,

bl.a. att samverkan
tillåten

blir

företag

mindre

tillräckliga

med gemensamt anbud och för underleverantörs-

Det får till följd

förhållanden.

gäller oberoende av undanta-

och småföretagsundantagen

Marknadsandels-

bör

federativ
medföra

på samma sätt
ersätter

tidigare

bör i anslutning
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till den av kommittén

föreslagna

särskilda regeln avsnitt

15.2

som ingåtts i strid med något av lagens förbud är ogiltigt
att samma rättsföljd
fullgjorts.

om att avtal

uttryckligen

anges

drabbar avtal som ingåtts, när uppgiftsskyldigheten

Det bör även anges att underlåtenheten

inte

rätt till skades-

grundar

tänd.

Enligt

15 § KL gäller inte anbudskartellförbudet

ett koncernföretag
koncern.

I fråga

kommittén

Kommittén

i förhållande

om bl.a.

en motsvarande

teras i avsnitt

10.6.5,

pris-

mellan

anbudskarteller,

ordning.

undantag.

Mot

drabbas

är

en skyldighet

Kommittén

av förbudet

mot

Båda undantagen

gäller

finns det betydande
som förevarit

sker med öppen
konstaterar

har vissa likheter

samarbete

att redovisa

bakgrund

anbudsinfordraren

kommen-

i 15 § KL trädde in. Det finns inte

koncembindning.

om den konkurrens

föreskriva

föreslår

om det förekommer

som anger om sådant samarbete

I båda situationema

denna

som skulle

för koncemintemt

de inte blir skyldiga

i samma

vars räckvidd

för att bedöma

om inte undantagsregeln

marknadsandelsundantaget.

vilseleds

Bestämmelsen,

koncemföretag

av föreliggande

att undantaget

ett annat företag

som

bör kvarstå.

några uppgifter

redovisning

till

och marknadsdelningskarteller

har inte något underlag

samarbete

heller

tillämpar

i fråga om förfarande

dock

med t.ex.

oberoende

av andra

risk för att beställaren

mellan olika anbudslämnare,

om

sin samverkan.

det

enligt

kommitténs

för

samarbetande

mening

motiverat

koncemföretag

om sitt samarbete och sin anknytning

att

att

upplysa

till koncernen.

Har

företag i en koncern agerat helt oberoende av varandra vid en anbudstävling
saknas

det

förstås

skäl

Påföljdema

för försummad

för

fall

andra

ogiltighet

då uppgift

och skadestånd.

att

kräva

någon

underrättelse
inte

underrättelse

till

beställaren.

bör vara desamma som föreslagits

lämnats,

dvs.

avgiftsskyldighet,

avtals
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att vid

tilläggas

Det bör

otillåten

det inte någon

föreligger

samverkan

uppgiftsskyldighet.

Förbudet

en för brott av normal

straffskalor,

för

sanktioneras

anbudskarteller

mot

med

närvarande

två

och en för grovt brott.

svårighetsgrad

Är det fråga om ringa brott skall det inte dömas till ansvar. Vid bedömande
skall enligt

av om ett brott är grovt
utgjort

eller har medfört

brottslighet

kommittén

av avgiftens

fastställande

vid

bör särskilt

omständighet

skada. Dessa bedömningsgrunder

och där utgöra exempel på omständigheter

föreslår

beaktas

betydande

i en upprepad

eller

samverkan

till de nya regler om konkurrensskadeavgift

kan med fördel överföras

skall

omfattande

led i en organiserad,

beaktas om det har

särskilt

lagtexten

som

som särskilt

Som en ytterligare

storlek.

anges att det varit fråga om samverkan

som ägt

rum i det fördolda.

Bruttoprisförbudet

10.5

föreslår att bruttoprisförbudet
Kommittén
lagen. Bestämmelsens tillämpningsområde
genom att det också får omfatta uthyrning

har anförts till stöd för ett bruttoprisförbud

De skäl som tidigare
kommitténs

mening

tillämpning

efter

bruttoprisförbud

fortfarande

KLs

giltiga.

ger inte anledning

förordar

därför

att

är enligt

av bestämmelsens
till

något annat

en bestämmelse

om

tas in i den nya konkurrenslagen.

Det kan nämnas att bruttoprisförbudet
bokutredning

Erfarenheterna

ikraftträdande

Kommittén

ställningstagande.

i KL överförs till den nya
föreslås bli något utvidgat
av hyrda varor.

SOU

I båda betänkandena

1984:30
förordas

tagits upp i betänkanden

och av franchiseutredningen
att rådande ordning

SOU

får bestå.

av 1982 års
1987:17.
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Bruttoprisförbudet

i den nya lagen skall ha i princip

i KL.

finner

Kommittén

föreslår

även en ändring

I bestämmelsen

förfarande

som

att göra ett förtydligande

och

i sak.

Förarbetena

på olika

senare

led

för att ange bruttoprisför-

till KL nämner producent-grossist-detaljist

led. Förarbetena

anger också som exempel

som strider mot bruttoprisförbudet

en annan grossist
Kommittén

anledning

används uttrycket

budets inriktning.
som exempel

dock

samma innebörd

för vidareförsäljning

på ett

att en grossist som köper av

binds av denne i sin prissättning.

vill även peka på ett uttalande av NFR i ett lagstiftningsärende

år 1966 rörande
med uttrycket

vitesföreläggande

försäljning

till varje självständig
Föredragande

vid leveransvägran.

till senare försäljningsled

företagare,

departementschef

Rådet uttalade

borde förstås försäljning

som avser att sälja fömödenheten
anslöt

sig till

att

vad

rådet

vidare.

uttalat

prop.

1966:13 s. 19 och 13.

Av det sagda framgår

att bruttoprisförbudet

formella

indelningen

innebörd

i den nya konkurrenslagen.

i olika

Konkurrensutredningen

säljled.

anförde

1953 visade att det beträffande
försäljning

av vara jämställa

gäller bl.a. leasing m.m.

i KL

inte begränsas

Bestämmelsen

föreslås

av den

få samma

i sitt betänkande

att utvecklingen

bruttoprissättning

fanns behov av att med

uthyrning.

Utredningen

som har ökat i omfattning.

efter år

pekade på att det här
Utredningen

nämnde

att den som säljer eller hyr ut en vara då kan ange det pris som kunden
skall ta när denne i sin tur hyr ut varan

i sin näringsverksamhet

SOU

1978:9 s. 213.

Departementschefen

fann att det var lämpligt

till att gälla också uthyrning.
förklarade

I specialmotiveringen

han dess nya innehåll

senare ledets försäljning

att utsträcka bruttoprisförbudet
till bestämmelsen

på denna punkt med att förbudet

eller uthyrning

prop.

1981821165

i KL

avser det

s. 108 o. 271.
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Av detta måste anses framgå

I den mån konkurrensutredningen

uthyrning.
räckvidd

fullt ut.

Kommittén

anser

räckvidd

vad

näringsidkaren

att det

gäller

finns

uthyrning.

skäl

Kommittén

utifrån

i bestämmelsen

ligger

stadgandets

att förslaget

inte

bruttoprisförbudets

pröva

syfte

ledets

möjliggöra

för

eller uthyrning

sätta

är att

sina bedömningsgrunder.

Den

mot bindning

i förbudet

av

i det senare ledet.

rörande exempelvis

har inte något underlag

för att kunna bedöma förekomsten
m.m.

att åter

Förbudets

det pris som han bedömer som rimligt

prissättningen

avsett att utvidga

i det senare ledet att vid sin försäljning

tyngdpunkten

det tidigare

måste man konstatera

till båda ledens uthyrning,

genomförts

sakliga

inte omfattar

att förbudet

i olika avtal om leasing

av och innehållet

att uthyrning

sker i flera

sammanhang

anses vara

i det senare ledet disponerar

varan som

Det kan dock antas att det inte är ovanligt

led. I allt fall måste det i ett konkurrensrättsligt
utan betydelse

om näringsidkaren

köpare

hyresman.

eller

leasingmarknaden

Bruttoprisförbudet

bör

därför

omfatta

båda

situationema.

I motiven

till den nuvarande

leverantörsförhállande
törsförhållandet

Som framgår
konkurrenslagen

bestämmelsen

sägs att den förutsätter

består eller åsyftas. Av det sagda följer

kan avse både försäljning

av kapitel

13 föreslår

blir näringsidkaren

att leveran-

och uthyrning.

kommittén

att förbuden

inte längre skall vara straffsanktionerade.

av bruttoprisförbudet

att ett

skyldig

i den nya

Vid överträdelse

utge en särskild

avgift.
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10.6

avgränsning

och

omfattning

Förbudens

som inte omfattar

Generellt undantag införs för förfaranden
väsentlig del av marknaden

-

en

föreslås omfatta samarbete mellan
Ett småföretagsundantag
mindre näringsidkare när samarbetet stärker deras konkurrenskraft i förhållande till större näringsidkare

-

för samarbete i federativ form öppnas mellan
En möjlighet
eller
försäkringsbolag
föreningar,
ömsesidiga
ekonomiska
konkurrensen
stärker
samarbetet
liknande verksamhetsformer
om
på marknaden och sker i begränsad omfattning

-

för förfaranden

Undantag

-

till

förhållningssätt

vissa

för

dessa typer

teelsema i normalfallet
sen och därför
av samverkan

former

av

har övervägande

konkurrensen.

Samverkan

kan

en marknad

Vägning av för- och nackdelar

förbud

ändå vid en samlad bedömning

upprätthålla
innebär
möjlighet

under

behandla

ett självklart

att det är viktigt
till såväl generella

olika
krav

i

fall stärka
vara

vidare eller i sig vid en samman-

positiva effekter
som träffas

bör godtas i syfte att

verksamhetsformer

lika

konkurrensneutralitet.

att generellt

Samverkan

omständigheter

vissa

kan det visa sig att förhållanden

fall.

marknad

inte att alla former

i ett enskilt

visa sig ha övervägande

enskilt

samma

Vidare

också

för konkurren-

är skadliga.

kan t.ex.

att före-

markeras

negativa verkningar

inom de angivna förbudsområdena

för att utveckla

nödvändig

Genom förslag om generella

Detta innebär emellertid

bör förbjudas.

konkurrenter,

mellan

samverkan

av konkurrensbegränsningar

med andra marknadsaktörer

konkurrens

konkurrensrättsligt

ett skärpt

och marknadsdelning.

nämligen prissamverkan
förbud

förordat

har i det föregående

Kommittén

föreslås

inom koncerner

verkande

som individuella

förbud

undantag.

och
Det
förses

i ett

av ett
en och
därmed

nu sagda
med en
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I det följande

diskuteras

undantag

förbudsbestämmelsema

från

situation

först

kan t.ex. urskiljas

mindre del av en marknad.
konkurrensrätt.

några

typsituationer
kan

vid samverkan

föra undan vanligt

normalt

konkurrensen

och företagen

dispensprövning

viktigt

anvisning

till individuell

om förbudens

räckvidd.

undantag

Individuella

Begreppet

relevant

är, enkelt uttryckt,
av rättsfall

produktmarknaden,

skall

besvaras.

dels den geografiska

Dels

marknad.

hänvisas

situationen.

av vad som

som innebär att två

gäller

det
för

marknaden

att

fastställa

företaget

ske av företagets

också till

rätt i kapitel 4. I alla konkurrensrättsliga

utgångspunkten

ses som ett komple-

marknaden avgränsningar

Här

det gäller

för

den plats där säljare och köpare möts. Som

på denna relevanta

När

Här

marknad

kan en bedömning

av marknaden

omfattning.

dra upp gränsen

får därför

företagen i fråga. Först därefter

utländsk

dispens från förbuden.

i bilaga 2 visar kräver bestämmandet

frågeställningar

av

som

undantag som görs från förbuden.

skall anses vara den relevanta
typer

undantag

och betungande

materiella

förbudens

genomgången

i utländsk

att mer generella undantag inte uppfattas

dispensprövningen

Marknaden

en

fall.

slut den individuella

10.6.1

sådan

förfaranden

skulle leda till en omfattande

måste till

ment till de generella

En

negativt och som för både konkurrens-

I avsnitt 10.7 diskuteras möjligheterna
Det är i det sammanhanget

generella

mellan företag som omfattar

förekommande

i ett stort antal likartade

som en heltäckande

fråga.

att syftet med ett generellt

är att från förbuden

myndigheten

i

komma

mer

Ett sådant undantag är också vanligt

Det måste understrykas

inte påverkar

där

eller
styrka

genomgången

av

system är bestämningen

en central fråga.

fastställandet

av

den

vara hur förbrukaren

Vid fastställandet

relevanta

produktmarknaden

av den aktuella

av produktmarknaden

produkten

bör därför,

bör

upplever
såsom sker
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inom EG-rätten,

hänsyn särskilt tas till produkternas

het med hänsyn till deras egenskaper,
det av den relevanta

Produktmarknaden

Vilka

marknaden

här

produkter

Vilken

pris och användning.

fâr bl.a. följande

är ägnade att konkurrera

egenskaper har produkten

Vilka

användningsområden

Ingår produkten

ställas:

med varandra

av produkten

Vilka

prisklass

frågor

Vid fastställan-

avses både varor och tjänster

är förbrukare

Vilken

inbördes substituerbar-

har produkten

ligger produkten

i

i en större marknad

som i det aktuella

fallet är mer

relevant

Finns

andra

påverkar

pris

och

betydelse

Den geografiska

användning

som

har exempelvis

betydelse

franchiseavtal

Vilka

än egenskaper,

köparens val av just den aktuella produkten,

varumärket

Vilken

faktorer

har särskilda

distributionskanaler

m.m.

marknaden

distributionsmöjligheter

Mot vilka riktas företagens

finns

marknadsföring

specialbutiker,
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att köpa företagets produkter

Vilka

kunder har möjlighet

Vilka

kommunikationsmöjligheter

har presumtiva

i fysiskt och ekonomiskt

transportkänslighet

Vad gäller om produktens

kunder

hänseende

Vilka

företag agerar i det aktuella området

Även när det gäller bestämmandet

vara förbrukarens

måste utgångspunkten
att köpa

förbrukaren
distribuera
tjänster

av den relevanta geografiska

produkten

situation.

möjligheter

och vilka

till förbrukaren

och saluföra produkten

Vilka

möjligheter
har

har

säljaren

att

Särskilt vad avser vissa
bli

marknaden

kan den geografiska

samt inom dagligvaruhandeln

marknaden

ganska begränsad. Den väsentliga frågan är således vilka altemativkostnader
som föreligger

För att införskaffa

För vissa nyttigheter

torde det inte innebära

bestämma vad som är produktmarknaden
för andra, t.ex.
uppkomma

problem.

större problem
torghandel,

sportskor,

särskilt

avgörande.

substituerbarheten

med dagligvaror

avgränsningen

av den geografiska

torde inte några

I sitt livmedelsbetänkan-

I vissa fall

marknaden

torde ibland

Det blir med andra ord riksnivån

kan karaktären

att se hela landet som marknad,

t.ex. för en fárskvara

som K-mjölk

som härdar efter viss tid. Ibland är det riktigt

både

en lokal

marknad

och

som

av varan göra att det inte är

eller fabriksbetong
andelen

kan

att ta hänsyn också till denna handel.

hela landet få ses som en marknad.

riktigt

i fråga, t.ex. fasadtegel, medan det

med hänsyn till

För detaljhandeln

att

uppstå. Här blir frågan i stället om man skall ta hänsyn till

de valde kommittén

blir

några stora svårigheter

varubussar och olika speciallivsbutiker.

När det gäller

produkt.

aktuell eller motsvarande

på riksmarknaden,

att se till
t.ex.

för
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bevakningstjänster.

En näringsidkare

som är stor på en lokal marknad kan

vara liten på riksmarknaden.

Alla utländska system även de som arbetar med förbudsprincipen
på begreppet
erfarenheter

relevant

marknad

av bestämningen

på att de problem

inom

konkurrensrätten.

bygger

-

Internationella

av vad som är den relevanta marknaden

som uppstår

kan lösas från fall till

fall.

tyder

Det enskilda

företaget har ofta en mycket god bild av den marknad det arbetar på och hur
stark dess ställning är på denna marknad.
med begreppet relevant
generell

definition

marknad bestå just i att man inte kan formulera

som sedan kan appliceras

innebär inte att det i ett enskilt
och värdera de faktorer

Frågan om att bestämma

Den geografiska

och vilka

den relevanta

varvid

det enskilda

fall möter särskilda problem

som avgränsar

då vad det är för produkt

rättstillämpningen

I själva verket torde svårigheterna

hittillsvarande

avgränsningen

den relevanta

fallet.

Detta

att identifiera

marknaden.

marknadsförhållanden
marknaden

en

Man vet

som råder.

måste därför

i

prövas

praxis ger god vägledning.

av relevant

marknad

inom daglig-

varuhandeln

Eftersom

frågan

om avgränsning

handeln

har

diskutera

denna avgränsning

Vid

ansetts

en bedömning

definitionen

särskilt

problemfylld

har

kan göras.

av vilka

av vilken

inom

denna kategori

I det följande

distributionskanaler

geografisk

En form av avgränsning

valt

att

här

detaljhandeln

är

något utförligare.

av den relevanta marknaden naturligtvis

avgränsningarna

för detalj-

marknaden

kommittén

företagskoncentrationen

av

marknadsavgränsningar

gränsningen

av den relevanta

marknad

diskuteras

som skall

två sådana,

ingå

resp.

av-

som skall avses.

avser dagligvaruhandel

inräknas vanliga

av stor betydelse. Olika

livsmedelsbutiker

i begränsad
och varuhus.

betydelse.

I

Vid denna
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avgränsning
butiker

inräknas

som t.ex.

alltså inte torghandel,
konfektyr-,

frukt-,

varubussar,

0st-, ñsk-,

olika

speciallivs-

kött-

och chark-

bröd-,

butiker.

Med en sådan relativt
stora kedjorna

snäv avgränsning

blir marknadsandelama

för de fyra

följande:

ICA

43 %

Konsum

26 %

Vivo

13 %

Favör

8 %

J S Saba

Övrig dagligvaruhandel
utanför

10 %

blocken

Den här angivna avgränsningen

av den relevanta marknaden

handel användes av 1986 års livsmedelsutredning

Med

en annan

dagligvaror

form

avgränsning

av

butiker.

Beräknat

blev resultatet

redovisa detalj handeln med dagligvaror

bestående

mindre.

detaljhandel

t.ex. torghandel,

på detta sätt blir

enligt

marknadsandelama

följande:

33 %

KF

21 %

D-gruppen

12 %

Övriga

ovan utan också inkludera

varubussar

ICA

Saba-gruppen

med

valde att

inte enbart av s.k. egentlig
annan dagligvaruhandel,

detaljhandel

Konkurrenskommittén

blir marknadsandelama

i sitt livsmedelsbetänkande

LMU.

begreppet

av

för dagligvaru-

6 %
29 %

och olika speciallivslägre. För år 1988
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I NOs ärende angående bindningar
att

den

relevanta

marknaden

inom dagligvaruhandeln

bör

har NO hävdat

dagligvaruhandel

vara

i

begränsad

betydelse eftersom det är på detta område som ICA möter sina konkurrenter
i första hand. ICA däremot har menat att den relevanta marknaden bör vara
den vidare
samtliga

som konkurrenskommittén

distributionskanaler

redovisat

som i konkurrens

eftersom

den redovisar
säljer olika

med varandra

dagligvaror.

För

att illustrera

kommuner

de stora

variationer

i marknadsandelar

för exempelvis

1988 hade en marknadsandel
också en marknadsandel

Inom

verksamhet
exempelvis

kommungränser,

följer

inte alltid

inom vilket
tillgänglig

kommunerna.
Stockholm.

att detaljhandeln

sig i ett konkret

år

men

är en lokal
avseende

ärende,

Man måste alltså se på

etablerade administrativa

gränser som

utgångspunkten

vad som faktiskt

är dock att
för varje

är marknaden

normala upptagningsområde

bör bestämmas

fall. Ett sätt att göra detta är att bl.a. utgå från det område

en butik
statistik

sprider
hos

sina reklamblad.

myndigheter,

uppdelad i många fall på kommunnivå.
planeringen

kan nämnas att ICA

30 % i 101 kommuner

länsgränser etc. Den riktigaste

Det innebär att butikens

i varje enskilt

olika

mellan

marknaden.

från fall till fall söka bestämma
butik.

ICA

med att se på riksmarknader.

den lokala geografiska

Handelsströmmama

kan nöja

förekommer

50 % i 57 kommuner.

är det uppenbart

där man inte
etablering,

understigande

överstigande

dagligvaruhandeln

som

på sådan nivå.

och

enskilda

företag

Sålunda görs t.ex. den kommunala

i ett storstadsområde

skäl tvingas man därför

sig av någon form av administrativ
vara t.ex. kommunen.

kommuner

Detta trots att handelsströmmarna

Detta är särskilt tydligt
Av praktiska

Å andra sidan finns i regel

går mellan

som exempelvis

i många fall att använda

gräns. Inom dagligvaruhandeln

kan detta
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10.6.2

Väsentlig

Kommittén

del av marknaden

har redan tidigare

marknadsdelning
omfattar

och anbudskarteller

en väsentlig

preciseringen
i lagen

del av marknaden.

om

Som framgår

man internationellt

nöja

skall

man

mot prissamarbete,

endast skall gälla
Kommittén

av vad som avses med en väsentlig
eller

förarbetena.

slagit fast att förbuden

sig

av redogörelsen

valt olika lösningar;

förfaranden

som

har diskuterat

om

del av marknaden

med vägledande
för utländska

möjligen

bör tas
i

uttalanden

förhållanden

är varianten

har

att inte direkt

i lag ange någon gräns mest förekommande.

Inom EG har man ett generellt

undantag från förbudet

i art 85 som innebär

att avtal av mindre betydelse undantas. Ett avtal anses ha mindre betydelse
om de varor eller tjänster som avses inte svarar för mer än fem procent av
den

relevanta

marknaden

årsomsättning

I Norge

och

inte överstiger

gäller

sedan är 1960 ett principförbud

och var vid sin tillkomst
med stöd av prisloven

utfärdad

av priser

utformning.
verkan

priser

menderade

konkurrensereguleringer
til hvorledes

t.ex.

kontantrabatt.

inom

av priser gäller enligt

forstäelser

faller också avtal om fastställande
vanlig

Förbudet

har

i första hand priskarteller

konkurrensereguleringene

förfarande

har givits

med forskrifter

resolusjon

prislistor,

prissam-

i norsk konkurrensbegränsningsrätt

också i form av utfárdande

eller

kr..

mot horisontell

nyhet. Förbudet

og avanser.

Det innefattar

mellan företag,

samordnat

en viktig

sammanlagda

ECU ca 1,5 miljarder

200 milj.

verkan. Detta utgör en av huvudreglema

reguleringer

företagens

de deltagande

kommer

om konkurrenseen vidsträckt

givits

och annan prissamav vägledande

handeln.

rekom-

Förbudet

resolusjonen

uten

mot

hensyn

och innefattar

til uttrykk

mellan näringsidkare.
av marginaler

formen av en

Under förbudet

och rabatter

bortsett

från
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I stället för att göra generella
prisdirektoratet

möjlighet

som

Utredningen

preciserade

lagtext.

på sin tid att föreslå

valde

i

endast

mindre

emellertid

mån

kan

inte närmare

Man angav i stället i sina motiv

område som samarbetet täcker.

utsträckning

det på denna marknad

ansåg utredningen

från

konkurrenssynpunkt

grånsningens
marknaden

omfattning

såsom blott

skulle komma att begränsas endast
kunde finnas fall

begränsning

kunde godtas. En viktig

endast

utan

samarbetets positiva
konkurrensbe-

att pröva

i förhållande

och utbredning

när

till

den relevanta

i sin helhet.

Konkurrenskommittén
tillämpningen,
kommittén

Om de sam-

att man vid rättstillämpningen

var dock att det inte skulle vara fråga om att värdera
effekter

fick vara att

fick prövas i vilken

Därefter

mån. Men man menade att det dessutom

också en något större marknadsandel

i

omfattning

undantagets

fanns sidokonkurrens.

normalt borde utgå från att konkurrensen
i mindre

konkurrensen.

begränsa

endast hade en helt ringa marknadsandel,

fem procent eller mindre,

för

undantag

att en utgångspunkt

pröva vilket

verkande tillsammans

har man valt att ge

att ge dispens från förbudet.

1978 års konkurrensutredning
förfaranden

från förbudet

undantag

anser, bl.a. mot bakgrund

att undantaget inte bör preciseras i lagtexten.
att en tumregel

bör

Däremot

anser

ledning

för

sättas i förhållande

till

i förarbetena

uttryckas

i

flexibilitet

av kravet

till

rättstillämpningen.

Kommittén

anser att gränsen

farenheter

har emellertid

tumregel

kommittén

tillgodogjort

manlagda marknadsandelen
marknaden.
givetvis

hand skall

inom olika nationella

marknadsstrukturen
rekommenderad

i första

branscher.

vid valet av

också varit de internationella

sig. Kommittén

som en tumregel

Rekommendationen

Ledning

föreslår

er-

att den sam-

sätts till 20 % av den relevanta

är att se som en grovt

satt schablon

som

kan slå fel i ett enskilt fall, både så att ett visst samarbete som hade

bort falla under förbudet

kommer

utanför och motsatsen. Så blir dock fallet
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var gränsen än sätts och den bör av flera skäl inte vara för flexibel
tillämpningen.

Vid

awikelse

hänsyn till förutsebarheten
om sanktionerade

från rättssäkerhetssynpunkt

förbud.

och till att fråga är
missbruks-

uppstår

av förfaranden

som ligger

under

gränsen. Att godta en något högre marknadsandel

ter sig befogat

med

om det i ett enskilt fall skulle visa sig att negativa

för konkurrensen

rekommenderade

iakttas

Det bör poängteras att den generella

regeln alltid kan tillämpas
effekter

neråt måste stor återhållsamhet

vid

möter däremot

inte denna typ av invändningar.

den

när detta
Den valda

gränsen innebär att samarbetet i flertalet

av idag förekommande

inte kommer

att omfattas

även om det i sig innefattar

prissamarbete

eller en marknadsdelning.

får däremot

Förslaget

cirkaprislistor

oavsett

princip

de gemensamma

arbete,

kvotering

tillsammans
andelen.

av förbudet

till

följd

bransch

fackkedjor

att alla branschomfattande
kommer

att träffas

försäljningsorganisationer

når över den av kommittén

horisontella

av förbudet
som innefattar

eller annan marknadsdelning

ett

liksom
prissam-

och där de samarbetande

föreslagna gemensamma

marknads-

Detta gäller oavsett om fråga är om varu- eller tjänstesektorema.

Undantaget

för samarbete mellan småföretag

och som också
sammanslutningar

föreslås

gälla

inom

mellan mindre

som föreslås i avsnitt

primärföreningar

näringsidkare

så att ett samarbete som omfattar

och

lO.6.3

motsvarande

får naturligtvis

inte tolkas

en hel bransch kan tillåtas.

Konsekvenser för rekommenderande

prissamarbete

särskilt

cirkaprislistor-

prissamarbete

i form av cirkaprislistor

na

När det gäller det rekommenderande
som förekommeri
konsekvensen
kommer

stor utsträckning

av kommitténs

lämpning

ställningstagande

att drabbas av förbudet.

de stora livsmedelsblocken

inom såväl varu- som tjänstesektom

Även det regionala

kommer

att träffas av förbudet.

att flertalet

i sin nuvarande

Undantag

nuvarande

prissamarbetet
utformning

blir
listor
inom

och till-

gäller för de små näringsidkare

i
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som kan ha svårt att klara en butiksindividuell
särskilt

enligt vad som utvecklas

prissättning

och som undantas

i nästa avsnitt.

I de utländska rättssystem som upprätthåller

ett förbud mot rekommenderade

priser tillåts oftast viss form av priskalkyleringssamarbete.
möjlighet

bör finnas i Sverige.

En motsvarande

En sådan kalkyleringshjälp

branschorganisationer

och sker i form av tillhandahållande

scheman

med hjälp

e.d.,

oftast

av ADB.

handahållandet

av data som inte varierar

ackords-

timlöner

eller

mängdförbrukning
kostnadselement

som grundas

som grundas

ges ofta genom
av kalkylerings-

I allmänhet
mellan
avtal

på fastställda

tillåter

företagen,

man tillt.ex.

fasta

arbetsmarknaden

och

normer.

Andra

pris-

och

som kan skilja sig frän företag till företag får generellt inte

ingå i kalkyleiingssamarbete.

Som framgår
koncerner.

i avsnitt
Detta

behandlingen

medför

punkten

emellertid

är att undanröja

på marknaden

ägs

driver

butikerna.

främst av privata
koncern

förekommer

och
av

i

flerbutiksföretagen

resp.

förening

och

är det de 135 konsumentföreningama

att

Utgångs-

och inriktning

t.ex.

inom

företag.

Inom

som äger och

består respektive

kedja

I den mån det inom samma företag eller samma

samarbete mellan flera butiker
utanför

förbudet.

eller annars självständiga

om den föreslagna

att bli konkurrensneutrala.

När det gäller ICA och D-gruppen

koncemundantaget

föreningar

är sådan att det är viktigt

försvagas eller sätts ur spel.

butikerna

köpmän.

när det gäller

inom dagligvaruhandeln.

samarbete av en sådan omfattning

konsumentkooperationen

till

kommer

konsumentkooperationen

SABA-gruppen

inte gälla för samarbete inom

en viss komplikation

på dagligvarumarknaden

i sin tillämpning

att konkurrensen

Inom

skall förbuden

av de olika företagsformerna

Företagsstrukturen
förbuden

l0.6.5

marknadsandelen

faller detta med hänsyn

Prissamarbete

koncerner

mellan

skilda

kan dock inte ske annat än

inte uppnås. Undantaget

för småföretag
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innebär

att enskilda
sinsemellan

samarbeta

effektiv

spärr

uppställs

Kommitténs

sidan

varuhus,

som bör

företag

ges till

möjlighet

en

inom resp. kedja.

Småföretagsundantag

10.6.3

ett generellt

har man i konkurrenslagen

I Tyskland
att förbuden

inte omfattar

ekonomiska

aktiviteterna

därmed konkurrensen

ett samarbete

genom
marknaden

inom

10-15

i små eller medelstora

om

inte

% av den relevanta

Sådana tillåts i praktiken

Det är inte

företag.

som innebär

man en begränsning

mellan den här typen av företag. Man upprätthåller
mot priskarteller.

företag

mellan

de

påverkas och om förfarandet

märkbart

utsagt i lagen men i praxis upprätthåller
att ett samarbete

undantag som innebär

avtal eller beslut vars syfte är att rationalisera

tjänar till att stärka effektiviteten

förbud

kan

lösning innebär att en

mellan

mot samarbete

mellan små butiker

tillämpning

konkurrensneutral

inkludera

inte

kan

medan å andra

som konkurrenter

uppträda

av undantaget

omfattas

som

samarbetet

men

eller andra större butiker.

stormarknader
relativt

företag

mindre

är tillåtet

marknaden

dock ett mycket hårdare
större del

inte verka

än 3 % av marknaden.

Den i l0.6.2
samarbete

beskrivna

regeln om väsentlig

som inte omfattar

större del än omkring

som det är fråga om i det enskilda
förbuden.

I vissa

ha en relativt

glesbygd,
rimligt

fall

fallet alltid

kan emellertid

innebär

del av marknaden

att

20% av den marknad
de föreslagna

faller utanför

även små företag,

stor andel av sin lokala marknad.

butiker

t.ex.

i

Det är ändå inte

att dessa små företag skall drabbas av förbudet.

Kommittén

anser att små företag bör undantas från de föreslagna

förbuden

och inte hänvisas till att söka dispens. Samarbete mellan sådana företag för
att ge dem möjlighet
företag
föreslår

att med större

eller andra företagsgrupperingar
därför

att förbuden

effektivitet

konkurrera

skall inte motarbetas.

i fråga om prissamarbete,

med större
Kommittén

marknadsdelning,
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inköpssamarbete

visst

se avsnitt

Begreppet

i förhållande

mindre näringsidkare

till större företag.

ter sig i allmänt

ganska vagt och

språkbruk

ibland talar man i stället om mindre och medelstora

företag,

men gränsen

uppåt mot stora företag ter sig även då rätt oldar. I näringspolitiken

årsomsättning

t.ex.

emellertid

inte utbildats

något preciserat

bedrivs
grepp.

att den juridiska

miljön.

Vissa

att jämföra

en näringsverksamhet
ett småföretagarbe-

har i stället i mycket
tillhör

företagstyper

att göra med den

emellertid

en kategori

av

där det knappast kan råda några meningsskiljaktigheter

klassificeringen.

Hit

självständiga

hantverkare,

under vilken

sätt att söka avgränsa

Vem som är småföretagare

typiska småföretag,
om

form

inte är något lämpligt

omgivande

småföretagarbegrepp

har

eller näringsidkarbegreppet.

med t.ex. konsumentbegreppet

Det står klart

I rättspraxis

antal anställda.

ocheller

och för

i kvantitativa

statistiska ändamål har små och medelstora företag deñnierats
kriterier,

skall

som syftar till att stärka

omfatta ett samarbete mellan mindre näringsidkare
deras konkurrenskraft

inte

och anbudskarteller

10.6.7

mindre

hör

butiker

och

reparationsrörelser,

utövare av fria yrken m.fl. Ett belysande exempel

från rättspraxis

till 36 § avtalslagen

med en mindre

egen verksamhet

är NJA

1979 s. 666, där en designer

för tillverkning

av armaturer

ansågs som

småföretagare.

När

man

går

ställningstagande
näringsidkama

utanför

detta

område

att det föreslagna
inom jordbruk

blir

konsekvensen

undantaget

undantag

av kommitténs
huvuddelen

och ñske. Något särskilt undantag som i den
för samarbete inom jordbrukskoopera-

särskilda jordbrukslagen

1991:921

tionens primärföreningar

behövs därför inte. Som framgår av avsnitt

anser kommittén
kategori.

av

att åkare och taxiägare

i allmänhet

också tillhör

l0.6.6
denna
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I förarbetena
möjlighet

till

36 § avtalslagen,

till jämkning

av oskäli ga avtalsvillkor,

tag och ges en relativ

betydelse.

skall beakta förekomsten
är i jämförelsen

som är en generalklausul

mellan näringsidkarna

småföre-

berörs begreppet

Regeln tar nämligen

av underlägsen

som ger

ställning

särskilt

upp att man

i avtalsförhållandet.

Det

inom en bransch som vissa framstår

som småföretagare.

Det skulle i det här sammanhanget inte vara ändamålsenligt
utveckla

ett fast,

kvantitativa

en gång för alla givet

termer,

t.ex.

årsomsättning

att i lagen söka

småföretagarbegrepp
ocheller

antal anställda.

Sådana

kriterier

skulle bli föga rättvisande

beror

branschen i fråga vem som är att betrakta som småföretagare.

är t.ex.

uppenbart

specialbutiker.

att omsättningen

Det låter sig därför

småföretagare.
myndighet

Kommittén

är större

därför

anser

om t.ex. årsomslutning

konkurrensverket
Kommittén

stället

som beträffande

annorledes
företar

blir
en

för

regeringen

eller

närmare skall ange vilka

Det är därvid

uppenbart

att

måste

kooperation

och jämförbara

av undantagen genom föreskrifternas
vida.

kontinuerlig

utgår från att grundläggande

utfärdas av regeringen.

att

än i

eller antal anställda.

företag, är det en risk att omfattningen
eller

Det

vem som är

av vad som är småföretag i olika branscher

såväl detta undantag,

utformning

i

i hög grad

i dagligvarubutiker

inte slås fast allmängiltigt

faller under undantaget.

ledning vid bestämningen

För

det uppenbarligen

som regeringen bestämmer i föreskrifter

som i olika branscher

tas i siffror

eftersom

i

uttryckt

Det är därför
uppföljning

föreskrifter

väsentligt
av

att

effekterna.

på området kommer

att
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10.6.4

Kooperativa

frågor

Utgángspunkter

Som redan tidigare

har slagits fast är en viktig

behandling

av de kooperativa

verksamhet

skall ges likvärdiga

inom

näringsliv.

svenskt

konsumentkooperativa

Kommittén

frågorna

företag,

och

Kooperativa

förhållande

till

andra

organiserad

form

marknadsmakt
grund

fredsställande
integration
ocheller

förutsättningar
aktörer.

att verka

Motsvarande
inom EG

ägs och styrs av medlemmarna.
i syfte att ge små och svaga

en marknad.

Den

människor

kooperativa

finner

Genom

i

samverka

att andra

aktörers

har alltså

att marknadsmekanismen

sin
otill-

ger

samverkan innebär att en vertikal

att sänka transaktionskostnadema.

gemensamma

De integrerande

att marknadslösningen

för att genomföra

att

verksamheten

Syftet är att genomföra

därför

det

bedrivs för medlemmar-

kan man uppnå en sådan position

bättre konkurrenssituation

är

speciella natur

av främst tre faktorer;

verksamheten

har utvecklats

ställning

genomförs.

nu utformas

och i ett direktivförslag

resultat för dem. Kooperativ

en sådan lösning
kostnader

offentliga

samt

verksamhet,

balanseras.

i att vissa

av

stadga.

företagsformen

en starkare

i form

att spela en viktig

hänsyn tas till kooperationens

behov och verksamheten

nas gemensamma

kommer

kan sägas kännetecknas

är fråga om ekonomisk

Den kooperativa

alltfort

i Romfördraget

verksamhet

dels

roll

dels i form av lantbrukskooperationen.

privata

till kooperativ

Kooperativ

spelar en viktig

företrädd

företag skall ges likvärdiga

har uttryckts

med förslag

aktörer

främst

och kooperativ

När en ny konkurrenslagstiftning

det därför av vikt att tillräcklig

inriktning

finns

för kommitténs

offentlig

Kooperationen

utgår från att kooperationen

roll på många marknader.

i

att privat,

villkor.

Den

utgångspunkt

transaktionerna.

skulle

transaktioner

aktörerna väljer
ge alltför

höga

Syftet är att åstadkomma

en

på marknaden med bättre balans mellan parterna.
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blir

Effekten
kooperativa

verksamheten

motverkar

mångfalden.

På sikt kan marknadsmakten

genom

monopolbildning

och

främjar

kooperativa

företag

även för

bli så stark att detta moment inte längre kvarstår.

emellertid

blir då hur effektiv

effektivitet

marknadens

föreningars

verksamheter

i något funktionellt

konsumenter

och producenter

att bistå

främsta

produkten

som möjligt,

eller att

intresse

vill betala så lite som möjligt

möjligt.

motsättning

gäller

därför

att behandla

omöjligt

angreppssätt

skulle

tidigare

råvaruförsörjning
dominerande
allmänt

Konsusom
som

till en konsu-

har sålunda i förhållande

utgångspunkt

som en enhet.

all kooperation

Ett

är det
sådant

synsätt och vad som

en marknad.

Lantbrukskooperationen
de

för

finns även mellan kooperativa

strida mot ett konkurrensinriktat

styr utvecklingen

dominerar

sin vinst.

organisationsform

ett motstående intresse. Från kommitténs

mentförening

pris

för en så bra produkt

vilken

oavsett

valts. Detta innebär att en sådan motsättning
En producentförening

motstående

varandra

annat sätt maximera

egna

att minnas att

är att få ett så högt

menten däremot

föreningar.

till

har i förhållande

Producentens

Denna

medlemmarnas

hänseende. Det är då viktigt

intressen.

för

Avgörande

sidokonkurrensen

är alltid

uppgift

Kooperativa

att den

av marknaden

en effektivisering

normalt

en mycket

har

reglerade

ställning

företag i Sverige

ställning

den
både

är inte

Den starka ställningen

enstaka lokala marknader.

sett för kooperativa

att

genom

livsmedelskedjan

inom

leden

Konsumentkooperationens

och förädling.

annat än

stark

är dock unik i ett europeiskt

perspektiv.

De kooperativa
lagen 1987:667

föreningarnas

verksamhet

om ekonomiska

samma ämne och bygger liksom
rättsliga

principer.

regleras

föreningar.

i formellt

avseende av

Lagen ersatte 1951 års lag i

sin föregångare

på vedertagna

förenings-
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redan i sitt första delbetänkande

behandlade

Kommittén

slutbetänkande

kommitténs

På kommitténs

uppdrag

Kommittén
i

att diskuteras

kommer

analys

av en ytterligare

för att vederbörlig

doktor

har juris

av

hänsyn skulle kunna tas

genomfört

Bladini

Filip

Undersökningen

analys i ljuset av EG-rätten.

lagteknisk
- en

en

federativa

på

aspekter

Konkurrensrättsliga

benämnd

kooperationer

frågor.

särart och olika behov av samverkan.

till kooperationens

undersökning

bakgrund

mot

organisationsformer

kooperativa

kooperationen

kring

problem

angav att ytterligare

vissa kooperativa

1990:25,

SOU

livsmedelssektom,

inom

Konkurrensen

som bilaga

fogas till detta betänkande

Huvudproblemen

de kooperativa

kring

Problemen

frågorna

kan sammanfattas

i tre huvudfrå-

gor:
tillämpning

Näringsidkarbegreppets
2. Federationer

näringsidkare

Begreppet

lagar,

yrkesmässigt
juridiska

bl.a.
driver

personer,

brukar

används

verksamhet

i allmänhet

näring

Näringsidkarbegreppet
för

KL

anses därför

av ekonomisk

art,

fordras

som i flera

den

såväl

också statliga och kommunala

liksom

vara,

som

fysiska

som

organ som driver

skall anses yrkesmässigt

att den har en viss omfattning

Dessa krav ställs lågt i praxis.

en sammanslutning

den bedriver

med samma innebörd

Näringsidkare

MFL.

viss grad av varaktighet.
likställs

i KL

För att en näringsverksamhet

näringsverksamhet.
bedriven

i en förbudslagstiftning.

behandling

Kooperationens

andra

koncerner

kontra

av näringsidkare

29 § KL

Enligt

med näringsidkare

och en

oavsett om

eller inte.

ger en yttersta avgränsning

på så sätt att ingripande

av tillämpningsområdet

mot en konkurrensbegränsning

enligt
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generalklausulen

eller förbudsreglema

endast kan riktas mot näringsidkare

som föranleder

konkurrensbegränsningen.

När det gäller näringsidkarebegreppets
i sitt livsmedelsbetänkande,

tillämpning

mot bakgrund

konstaterade

av ett uttalande av näringsutskot-

tet, att frågan närmast gällde de formella

möjligheterna

ringsidkarebegreppet

möjlighet

näringsidkare

formell

ger rent

och mot samverkan

inte att göra någon ändring

att använda KL. Nä-

att ingripa

förslag avser

i detta avseende. Det betyder

att kooperativa

inte avgränsats från andra i det här avseendet.

Rent formellt

träffas alltså en samverkan

betyder

till förbud
alla

att

Organisationsform
samarbete
effektiv

konkurrens.

redan diskuterat
av marknaden

sådant

av

träffas.

som bidrar

till

-

och mellan mindre

- som regelmässigt

däremot

förekommer

med t.ex.

är av en helt annan natur. Samarbetet

träffas

producentföreningar,

Fonus,

är medlemmar
där KF,

men samarbetet

i föreningen

själva bedriver.

dock i den federativa
eftersom

består i

det att juridiska

träffas likväl inte av förbudet eftersom näringsverksamheten

mentföreningar

del

varför samarbetet inom dessa föreningar

är medlemmar,

som medlemmarna

en väsentlig

består av näringsid-

Konsumentföreningar

Undantagsvis

Sä är fallet

organisationer

verksamhet

en

företag.

av förbuden.

av förbuden.

konsumentförening.

att förbjuda

och att främja

undantag för samarbete som inte omfattar

som i och för sig kan vara näringsidkare,

personer,

fackliga

avsikten

För att medge den typen av samarbete har kommittén

träffas formellt

omfattas

inte

Det

näringsidkarens

oavsett

att öka konkurrenstrycket

allmänhet av enskilda konsumenter,
inte

av kommit-

och prissamarbete.

samarbete

är emellertid

Det

Samarbete inom producentföreningar
kare

mellan näringsidkare

mot t.ex. marknadsdelning

former

mot enskild

mellan sådana. Kommitténs

näringsidkare

téns förslag

kommittén

föreningarna

i en

OK och flera

inom

föreningen

i medlemmarna

avser alltså inte alls den
Samarbete mellan

formen,

likaväl

är att betrakta

konsu-

som mellan

som näringsid-
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kare.

Med en federativ

ständiga juridiska

organisation

oftast

bl.a. föreningar,

personer,

misk eller ideell förening.

avses då en organisation

Pâ grund av det ekonomiska

att vara fråga om en ekonomisk

Länsförsäkringsbolagens

samverkar

Förening.

förening.

i form av en ekonointresset kommer det

Ett konkret

exempel

Den federativa organisationen

vara ett bolag, som i fallet OK Marknadsservice
står för framtagandet

där själv-

av de gemensamma

är

kan ibland

AB, som är det organ som

prisrekommendationerna

inom

OK.

Undantag för samarbete

I likhet

inom föreningar

med vad som redan tidigare

kommittén

att de generella

förordats

förbuden

i konkurrenslagstiftningen

hindra samarbetet inom en primärförening.
föreningar,
företagare,

jordbrukare,
kommer

andra

mot konkurrensbegränsning

särskilt

undantag för verksamhet

uttryckligt

undantag

brukslagen

inarbetas

behövs

budssystem
I

lagen

alltså

inte

längre

till vilken

den

som bara har
Något sådant

särskilda

jord-

och federationer

kan likställas

fråga

har ingående

till

om

Denna

hänvisas. Förbudsreglema
vilket

närmare

att koncerner

undantas är att koncernen

1991:921

när

om

görs ett

se vidare avsnitt 10.6.7.

av konkurrenslagstiftningen.

Skälet

förening

som medlemmar.

är om koncerner

inom en koncern,

10.6.5.

mindre

mellan föreningar

En fråga som uppkommit

avsnitt

andra

i lagen 1991:921

inom en ekonomisk

i den nya konkurrenslagen

Undantag för samarbete

samverkan

i sådana

i fråga om jordbruksprodukter

eller andra råvaruproducenter

belysts av Bladini,

eller

I 2 § andra punkten

förbud

i tillämpningen

inte skall

De som är medlemmar

råvaruproducenter

anser

redan med stöd av det behandlade småföretagsundanta-

get att undantas från förbuden.

jordbrukare

för jordbruksområdet

förbud

mot

kommer

i alla

betraktas

i KL gäller inte för
att utvecklas

under

konkurrensrättsliga

för-

som en ekonomisk

enhet.

konkurrensberänsning

i fråga

om
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jordbruksprodukter
Enligt

199091:147

prop.

i l kap. 4 § lagen 1987:667

från de konkurrensrättsliga

2.4.6.

inflytandet

bestämmande

dock är att man vill

är att

som en ekonomisk

moderföretaget

behålla viss del av sin autonomi.
federationer

för

det

har

medan syftet med federationen

över dotterbolagen

i jämförelsen

utgångspunkt

en koncern

att ett undantag

denna bakgrund

ben

för

i avsnitt
föreningar

av ekonomiska

har gått så långt att de är att betrakta

Kännetecknande

skall gälla

Här hänvisas till redogörelsen

kooperationer.

skall

förbuden.

kan man tänka sig federationer

Teoretiskt

där integrationen
enhet.

även fortsättningsvis

har hävdat att undantaget för koncerner

företrädare

också för federativa

1385 och

Kommitténs

föreningar.

om ekonomiska

innebär att koncerner

l0.6.5

förslag se avsnitt

Kooperativa

1975:

som avses i l kap. 2 § aktiebolagslagen

sådana koncerner

övertagits.

undantag

till regeln i 2 § första punkten gäller undantaget

specialmotiveringen

vara undantagna

detta

har

Bladini

menar mot

knappast

kan ta sin

Det måste i stället stå på egna

med koncerner.

.

Som kommittén

uttryckte

mycket

konkurrenssynpunkt
jordbrukssektom

uppträder

där de verkar.

Av

uteslutet att generellt

kommit

konkurrens
EG-rätten

till

angeläget

till varandra på de marknader

skäl är det från

konkurrenspolitisk

Denna syn överensstämmer
199091:147

i prop.

Som framgår

sid.

10

om

med den
förstärkt
av

med EGs syn

Ett undantag för samarbete mellan föreningar

med koncerner.

form

genomgång

av Bladinis

står ett sådant synsätt också i överensstämmelse

måste alltså ta sin utgångspunkt

jämförelser

synpunkt

i federativ

undanta samarbete mellan föreningar

uttryck

inom

primärföreningama

att

som konkurrenter

livsmedelsområdet.

konkurrensrätten.
form

detta

är det från

i sitt livsmedelsbetänkande

konkurrensområdet.

från förbuden
som

redan

i andra överväganden

i federativ
än generella
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Bladinis

Enligt

analys torde prissamarbete

där avser i stället en in-

komma inom HSB. Det samarbete som förekommer
köpssamverkan

Inom

KFKonsum

samarbete.

mellan de olika bostadsrättsföreningar-

av fastighetsservice

träffas inte av kommitténs

na. Sådan inköpssamverkan

10.6.2

har i avsnitt

Kommittén

en form

cirkaprislistoma

utgör

inte före-

och marknadsdelning

dragit

förslag.

pris-

av horisontellt

av det

vissa slutsatser

för dagligvammarknadens

generella förbudet mot rekommenderade

prislistor

del. Slutsatsen är att sidokonkurrensen

med hänsyn till de stora blockens

för att medge samarbete av den arten. Det bör

inte är tillräcklig

ställning

har flera butiker

noteras att i de fall en förening

Inom

enligt kommitténs

inte möjligt

princip

mellan

Ett prissättningssamarbete

koncern.

Marknadsservice

fram som kan vara gemensamma

i

OK

tas de prisrekommendationer

för hela Sverige och alltså omfatta alla de

som finns. Inom Fonus förekommer

18 OK-föreningar

nämnda

genom det tidigare

detta företag

Genom

AB.

dock

blir

förslag.

ett prissamarbete

OK förekommer

föreningar

olika

inte att

de ingår i samma

mellan dessa eftersom

omfatta en gemensam prissättning

förbudet

kommer

inget prissamarbete

mellan föreningarna.

komma i fortsättningen.

producentföreningar
visar

har nu formellt

sig att den likväl

varandras

informella

konsummedlem

avskaffat
genom

strider

KF-området

från att handla i butiker

också gälla erbjudanden

kommer

upprätthålls

områden

Någon områdesindelning
hindras

i detta avseende helt med

Det betyder att såväl formell

1991:921.

av marknader

uppdelning

sett inte före-

generellt

förslag

Förslaget överensstämmer

den särskilda jordbrukslagen
informell

kommitténs

kan enligt

Marknadsdelning

att vara

områdesindelningen.
att föreningarna

förfarandet

likafullt

upprätthålls

oavsett medlemskap.

av vissa medlemsförmåner,

till del oavsett om vederbörande

förbjuden.

som
Flera

Om det

respekterar
mot förbudet.

inte. Ingen konsument
Detta torde numera
vilka

kommer

varje

är medlem i en annan före-
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ning.

Motsvarande

gäller

inom OK.

inom Fonus

Inte heller

förekommer

någon marknadsdelning.

Länsförsäkringsbolagen

är självständiga

och ett med egen koncession.

säkringsbolagens

Förening

i olika frågor,

särskilt

att det krävs ett enhetligt uppträdande
mentförsäkringsområdet
vilket

lokalt försäkringsbolag

produktutveckling,

säkringsekonomi.

marknadsföring,

och beslutsunderlag

av rekommendationer.

länsförsäkringsbolag
bolaget

skall

förslag

till

verksamheten

av

De beslut som

därför

på varje

enskilt

och premier
av bolagets

för

som
kon-

inom länsför-

träffas av förbuden

beräkningsgrunder

länsför-

förändringar

samarbete som sålunda förekommer

rekommenderade

för-

har huvudsakligen

som omfattas

är bl.a. sådant som formellt

bl.a.

och

de enskilda

för premiesättning.

Det ankommer

i den verksamhet

cession. Det federativa

prissamarbete

gentemot

juridik

att självt fatta beslut om vilka villkor

tillämpa

säkringsbolagen

Särskilt på konsu-

utbildning,

ta fram

fattas inom ramen för den gemensamma
karaktären

i sådana frågor där man anser

AB har man samlat specialistkompetens

går ut på att bl.a.

försäkringsvillkoren

är att skapa

att kunderna behandlas lika oavsett

Den service som bedrivs

säkringsbolagen

Länsför-

som meddelat försäkringen.

I länsförsäkringsbolagens
inom

verksamheten

i kundrelationema.

anses det viktigt

vart

inom en federation

och dess dotterbolag

AB. Syftet med den federativa

en gemensam policy

försäkringsbolag,

Dessa bolag samarbetar

Länsförsäkringsbolagens

genom

ömsesidiga

i form av

premier

och

marknadsdelning.

Sådan samverkan
marknadsaktörer
Intresset
former
motiverar

som syftar

till

att åstadkomma

kan ibland stärka konkurrensen

av att det råder konkurrensneutralitet
kan likaså

motivera

att en samverkan

att mindre

näringsidkare

sätt kunna konkurrera

med större.

tillåts

en motvikt

och därmed vara önskvärd.
mellan olika
bör

samverka

Ett flexibelt

mot andra

vara

verksamhetstillåten.

Detta

för att på ett effektivt

synsätt är också motiverat
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när det gäller kooperativa

företag där en regional

struktur

ofta är förhär-

skande.

Kommittén
inom

anser att det kan vara angeläget

vissa begränsade

effektiviteten
företagen

och

arbetar.

samarbetet

effektiviteten
skapa

emellertid

kunna

samarbeta

om det förbättrar

konkurrensen

inom

Huruvida

konkurrensen

stärks av ett samarbete inom en

både med strukturen

göra.

att

att främjas
det

genom

skall

kooperationen

stärker

bransch har emellertid
av

ramar

att man inom

Om

sidokonkurrensen

samarbetet.

leda till dess motsats nämligen

branscher

där

av branschen och omfattningen

av den konkurrens

federativa

de olika

tillräcklig

är

som kooperativa
I

andra

fall

kommer
företag

kan

kan

samarbetet

att det höjer priserna

och sänker

effektiviteten.

10.6.5

Enligt

Andra

undantag

15 § KL gäller

inte bruttoprisförbudet

fråga om ett förfarande
ett

annat

företag

inom

motiverades

med

sammanhang

brukar

att

inte koncemintema

I motiven

till

som ett koncemföretag
koncernen.
företag

inom

tillämpar

Bestämmelsen
en koncern

betraktas som en ekonomisk
transaktioner

i förhållande

var
i

i

ny

i KL.

till
Den

konkurrensrättsliga

enhet. Inom EG ser man

som konkurrensbegränsande

åtgärder.

15 § KL anges att stadgandet bygger på koncembegreppet

aktiebolagslagen
gränserna

och anbudskartellförbudet

1975:1385.

för undantaget

Departementschefen

borde

tillräcklig

tydlighet

hänvisade

till

i
att

l98l82:l65

prop.

s. 130 och 282.

Förbuden

i den nya konkurrenslagen

transaktioner.

Kommittén
fall

bör

anser emellertid

till

Undantaget

bör gälla även när andra juridiska

aktiebolag

omfatta

koncemintema

att det saknas skäl att begränsa

undantaget

då ett

inte

är

moderföretag
personer

i

en koncern.

på sätt som anges
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i

l

§ aktiebolagslagen

2

kap.

har

dotterföretag.

över

om

om årsredovisning

och i l § lagen 1980:1103

föreningar

ekonomiska

inflytande

finns i l kap. 4 § lagen 1987:667

koncemdeñnitioner

Motsvarande

ett

m.m.

i vissa företag.

Av

Som utvecklats
något

att koncemsamverkan

bör observeras

l0.6.4

i avsnitt

än den s.k.

annat

en

att upplysa om koncemförhållandet.

är skyldiga

anbudstâvling

vid

som samarbetar

att koncemföretag

följer

9 § i lagförslaget

inom

som förekommer

samverkan

federativa

är

kooperationen.

Ett annat undantag

allmänt vedertaget

Det är visserligen

samverkan.

olika

mellan

om försäljning

led.

tydlighets

För

gäller även i fråga om handelsagents försäljning

från

bör

upplåtelse
huruvida

förbuden

av immateriell
ett förbud

egendom.

oskyddat,

av legal

exempelvis

komma

ensamrätt,

know-how.

bör dock

som har

Det är nämligen

kunskap som bör spridas i effektivitetsfrämj
som omfattas

det inte är fråga

t.ex.

att hindra

svårt

upplåtelse

det nu

Undantaget

för sin huvudmans

förfaranden

tas undan

här skulle

skull

vid

att bruttopris-

gälla även bruttoprissättning.

behandlade undantaget uttryckligen

Vidare

eftersom

inte gäller i kommissionsförhållanden,

förbudet

kan ingås mellan

bör gälla inte enbart

Undantaget

och kommittenten.

kommissionären

för

handelsa-

om kommission,

att bindande prisavtal

förutsätter

gentur och handelsresande

horisontell

Lagen 19l4:45

räkning.

annan näringsidkares

som

sälja varor

åtar sig att i kommission

då en näringsidkare

förekommer

rör den samverkan

som befogat

som framstår

räkning.

sin grund

i

att bedöma
av värdefull

ande syfte. Detta gäller både vad
patent,

och vad som kan vara
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Det bör framhållas
behandlade

att även om ett förfarande

omfattas

undantagen kan det prövas enligt lagens missbruksbestämmelse

och föranleda

ingripande

10.6.6

Sälj organisationer

om det bedöms vara skadligt.

for s.k. gemensam säljorga-

Idag görs undantag från anbudskartellförbudet
nisation.

för en säljorganisation

Utmärkande

bildade rättssubjektet

utsträckning.

I det renodlade

fallet har säljorganisationen

vartill

kan vara kopplat

ansvaret

m.m. Ibland låter man det gemensamma
lagerhållning

till det särskilt

överförs

försäljningskostnader,
gram.

De samlade resurserna

arbetet

kan också i särskilda

marknadsföring

för service,

leveranskapacitet

kan

i fråga om exempelvis
försäljningspro-

eller

kan i vissa fall utnyttjas

effektivare.

öka konkurrensintensiteten

fall

uppgifter,

Genom sin samordning

fallet uppnå vinster

transporter,

kan

hand om endast försäljnings-

organet sköta ytterligare

och produktutveckling.

i det enskilda

de samverkande

som de

och där sköts gemensamt för dem. Ett överförande

ske i varierande

exempelvis

är samordningsvinster

kan göra genom att vissa funktioner

samverkande

funktionen

av något av de nu

Sam-

på en viss

marknad.

normalt att produkterna

åsätts

helt. Mestadels

avstår

Samarbetet i en sådan organisation

förutsätter

samma priser.

priskonkurrensen

Därmed

de samarbetande
duktegenskaper,

från att konkurrera
sortiment,

service, distribution

genom kvotering

också i fråga om pro-

och marknadsföring.

Det är

fall företagen

fortfarande

såg tydliga

försäljningsorganisation

På produktionssidan

arbeta som självständiga

tendenser

av

eller på annat sätt. Rationaliseringseffekten

avser dock oftast endast sälj funktionen.

ningen

med varandra

att denna form av samarbete också bygger på uppdelning

inte ovanligt
marknaden

elimineras

mot ökad samverkan

och menade att ett förbud

enheter.
i form

brukar i sådana
Riktprisutredav gemensam

enbart mot priskarteller
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otvivelaktigt
ningen

skulle påskynda en sådan utveckling.

är

1978

visade

dåvarande erfarenheter,

bl.a.

de

Enligt

konkurrensutred-

konkurrensvårdande

myndigheternas

att det saknades fog att påstå att säljorganisationer

generellt hade skadlig verkan. Särskilt påtagligt

kunde detta vara där mindre

företag går samman för att bättre hävda sig i konkurrensen
en blockbildning
varje

form

med intensiv

av skadlighet.

bruksprincipen

alltjämt

redovisat,

kunde enligt utredningen

föranledde

Detta

måste lämnas företräde

formen för ingripanden

Utgångspunkten

konkurrens

mot samverkan

för bedömningen

del av marknaden

negativa

effekter.

effekterna

slutsatsen

framför

förbud när det gäller

och marknadsdelning

bör gälla

priser och delar marknader

en

med risker

för

även då samarbetet

i en försälj

i de oftast inte mätbara

från samhällsekonomisk

redan

som omfattar

till själva sin art är förbundna

medför vissa påvisbara rationaliseringseffekter
Detta har sin grund

att miss-

den till

som sker genom säljorganisationer.

grundinställning

Denna

saknas

måste även här vara den kommittén

nämligen att prissamarbete

väsentlig

med andra. Vid

av att företag

synpunkt

sett skadliga

men generellt

i stället för att konkurrera.

samarbetar

om

Detta har kommittén

diskuterat

i avsnitt 10.1. Man bör således inte heller här skapa undantag för

vissa lätt

påvisbara

skadliga effekterna

rationaliseringseffekter
från samhällsekonomisk

stora men är delvis omöjliga
de s.k. osynliga

I

fråga

om

det

säljorganisationer

nuvarande
förutsätts

lagtexten eller lagmotiven
kräva

mer

när de

måste antas kunna bli
Problemet

med

även här.

anbudskartellförbudet
har viss beständighet

enbart för en viss anbudstävling.

krav i fråga om organisationen,

för
över
Några

utöver att

person, anges inte i lagtexten eller i förarbetena.

Även vad gäller de samordnade

att

från

att organisationen

mer bestämda eller långtgående

svårt

framträder

undantaget

tiden och att den inte har tillkommit

det skall vara en juridisk

synpunkt

att spåra, mäta och analysera.

effektivitetsförlustema

fallet

i det enskilda

funktionerna

måste konstateras

anger någon viss minsta omfattning.

än en

måttligt

omfattande

att varken

Det är därför

samordningsfunktion.
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Departementschefen
prestationer

uttalade

prop.

s. 280

att det krav på samfålldhet

i

som gjorde det befogat med ett undantag från anbudskartellför-

budet för vissa gemensamma anbud inte behövde uppställas för säljorganisationer med hänsyn till förekomsten
anförda

framgår

av gemensamma funktioner.

att ett på denna motivering

behöver i det enskilda

grundat

Av det nyss

undantag

inte alltid

fallet framstå som sakligt välgrundat.

Som nämnts utgår det nu gällande undantaget från att säljorganisationen
mer än en tillfällig
bestående

inrättning.

samarbete.

verksamheten

Som

framgått

i en säljorganisation

det allmänna förbudet

och annan

budstävlingar

föreligger

skall

inte motiverar

samverkan
inte enligt

således avse ett mer

emellertid

anser

mot prissamverkan.

prissamarbete

bakgrund

Verksamheten

är

kommittén

ett generellt

att

undantag från

Några särskilda skäl för att godta

i en säljorganisation
kommitténs

saknas det skäl att behålla undantaget

just

bedömning.

vid

Mot

an-

denna

för säljorganisationer

från

anbudskartellförbudet.

Det anförda

innebär

säljorganisationer
säljorganisation

från

lagförslagets

förbud.

kan således komma i konflikt

I detta sammanhang

Begreppet joint

att det inte skall finnas något generellt

vill kommittén

Samarbete

undantag

som

sker

för
i en

med förbuden.

ta upp samarbetsformen

venture har inte någon fast definierad

joint

betydelse.

venture.

Med joint

venture brukar dock avses att två eller flera företag går samman partiellt
att gemensamt

driva

viss verksamhet,

gemensam säljorganisation.
begränsning
kartellavtal
i konflikt

som,

t.ex.

en viss tillverkning

eller

för
en

Samarbete i joint venture är i sig en konkurrens-

beroende

på omständigheterna,

eller en företagskoncentration.
med t.ex. förbuden

kan bedömas

Samarbetet

mot prissamverkan

som ett

kan således komma

och marknadsdelning.
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joint

EG beskrivs

Inom

alla funktioner

för samarbete

i joint

marknadsföring

eller

till

När

det gäller

eller,

att bedöma

bl.a. om det är möjligt

riktlinjer

normalt

är en positiv

framhålls

att

Det

innehåller

inte är fallet,

om detta

i tidigare

samarbetet

om

eller senare led.

konkurrentförhållandet

det potentiella

till nödvändiga

beaktas

företeelse,

varorna
Kommis-

försäljningskanaler.

att samarbete

omdömet

form.

konkurrent-

för de samarbetande att var för sig tillverka

i fråga och om de har tillgång
sionens

om

eller potentiellt

andra företags beteende på marknaden

påverkar

samarbete

venture begränsa konkurrensen

företagen står i ett faktiskt

varandra

t.ex.

subsidiaries.

i joint

anses samarbete i ett joint

om de samarbetande
förhållande

utesluter

motivet

inte beror av samarbetets juridiska

tillämpning

konkurrensreglemas

Inom EG-rätten

distribution

utför ett

är det mest framträdande

Definitionen

venture.

från år 1986

ventures

har varu- eller tjänsteproduk-

eller som åtminstone

Det anges att gemensam produktion

tion.

I EG-

företag.

enhet som antingen

en ekonomisk

används en snävare definition:
företags

av joint

för bedömningen

riktlinjer

kommissionens

självständiga

ekonomiskt

flera

av två eller

gemensamt

som kontrolleras

som en verksamhet

venture

i ett joint

venture

samarbete som rör nya varor eller

särskilt

nya marknader.

Kommittén
i joint

konstaterar

venture

vittomfattande

skiljer

sig

förbud

mot

att EG-kommissionen

naturligt
precisera
former,

förbudens
bl.a. joint

innebörd.

räckvidd
venture.

mellan

bestämning.

EG och Sverige.

genom riktlinjer
och tillämpning

avtal.

EG

Inom
Det

i fråga om olika

råder

är därför

och tillkännagivanden

I Sverige har förbuden

ge begreppet joint

av samarbete

för en bedömning

konkurrensbegränsande

För svenskt vidkommande

sidan av förbuden
rättslig

att utgångspunkten

söker

samarbets-

fått en mer preciserad

finns det därför inte anledning
venture en mer entydig

att vid

konkurrens-
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Kommittén

lastbilscentraler

Enligt

upp det samarbete som sker på transportområdet

tar härefter

och taxiföretag,

från

uppgifter

13 700 medlemmar,

Åkeriförbundet

Svenska
motsvarande

för

yrkesmässig

familjeföretag

med ett begränsat antal fordon.

förekommer

Ungefär

9 000 medlemsåkerier

tillfället

är 224 till

som

antalet.

ekonomiska

föreningar.

lastbilscentralen,
Åkeriema

betalning.

i bolaget.

ca

av landets innehavare

av

Flertalet

åkerier

egentlig

som aktiebolag.

Förbundet

transportverksamhet.

har utgivit

lbc,

som för

är ekonomiska

före-

Medlemsföretagen

hade

normalstadgar

för sådana

stadgarna

innebär bl.a. att alla kundrelationer

går

inklusive

ingående

och

har leveransplikt

till

av

avtal,

föreningen

prisbildning

och måste inhämta

i fordon m.m. Förbundet

har även upprättat

avsett att träffas mellan en lbc som är aktiebolag
Avtalet

mindre

är

Schakt- och entreprenadverk-

Ca 90% av centralema

dess samtycke till investeringar
delägaravtal

till

förbundet

ingår i s.k. lastbilscentraler

återstoden är organiserade

1990 ca 34 600 fordon.

över

godstrafik.

binäring

samhet

organiserar

70-75 procent

trañktillstånd

ningar,

i

har ett innehåll

som överensstämmer

garna. Det finns inte någon överorganisation

och delägare

med normalstad-

eller federativt

samarbets-

organ för lbc på t.ex. riksnivå.

Beträffande

taxiverksamheten

av enskilda taxiföretag,
centraler.

I vissa

gentemot

offentliga

riksnivå

i landet finns

aktieägarföreningar

län fungerar

som försäljningsorganisation

Länsbolagen

administrerar

äger länsbolagen Svetax Invest AB, som fungerar

aktiebolag

som oftast
taxiföretagen

driver

AB. På kommunnivå
beställningscentral.

och beställningscentralen

som ofta har konkurrensbegränsande
gemensam prissättning.

som ägs

eller av bolag med beställnings-

länsbolaget

upphandlare.

och som äger hälften av Flygtaxi

enskilda

länsplanet länsbolag

flygtaxi.

På

som kontaktbolag

finns föreningar

Förhållandet

eller

mellan

de

regleras i transportöravtal,

inslag såsom konkurrensförbud

och
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När det gäller det samarbete som förekommer
taxinäringen
särskilda

är det enligt

förhållanden

kommitténs

som själva - personligen

de utnyttjar.

Utan

förutsättningar

tillhandahåller

intressentema.

ligger

Näringsidkama

av de enskilda

som

lastbilscentralen

skulle dessa småföretagare

övervägande

priskonkurrens

inom respektive

och den samverkan
på motsvarande

medger samordning

inom jordbrukets

förekommande

eventuellt

mening

in under

l0.6.3.

Ett krav

framstår inte som realistiskt

som sker i fråga om prissättning

sätt som gäller

och ett

resurser.

föreslår i avsnitt

organisation

ofta inte ha

hos de enskilda

enligt kommitténs

som kommittén

och

sätt. De egentliga

del kvar

fordonsägarnas

på detta område faller

det småföretagsundantag

att beakta de

eller genom bolag
de fordon
- äger

beställningsfunktion

Centralemas

bättre utnyttjande

till

och inom

del är det fråga om

att nå ut till sina kunder på ett rationellt

produktionsresursema

samma gäller

betydande

förmedlingsfunktion

den

beställningscentralen

ofrånkomligt

mening

som råder där. Till

småföretagare

i lastbilscentralema

får därför

accepteras

primärföreningar.

marknadsdelning.

Det-

Småföretagsun-

dantaget avser således inte samarbete mellan de ifrågavarande

organisatio-

nema.

Mot

denna bakgrund

lastbilscentralema
samverkan

och inom

anses falla

verksamheten
delning.

bör enligt

mening

taxis beställningscentraler

under småföretagsundantaget.

inte omfattas av förbuden

verksamheten
eller

lO.6.4

10.6.7

Den särskilda

1991:921

jordbruksprodukter
mellan näringsidkare

inom

annan lokal

Det innebär bl.a. att

mot prissamverkan

Även undantaget för samarbete mellan ekonomiska

behandlats

Lagen

kommitténs

och marknadsföreningar

som

kan vara tillämpligt.

om

jordbrukslagen

förbud

innehåller

mot

konkurrensbegränsning

i sak att förbud införs

i samma led som innebär

i fråga

om

mot sådan samverkan
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inköp av varor inom landet eller efterföljande
produktion eller
- att
försäljning
delas upp i kvoter, i geografiska områden eller i kundkretsar, eller
eller utbudet av varor inom landet begränsas på
- att produktionen
annat sätt, eller
vid försäljning
-att underskott
export
av jordbruksprodukter
finansieras gemensamt.

En jämförelse

med kommitténs

arbete och marknadsdelning
särskilda

lagen kommer

avvikelsen

blir

generella

förslag

till förbud

mot prissam-

ger vid handen att merparten av förbuden

att täckas in av de generella

i enlighet

med vad som utvecklas

inköp av varor inom landet delas upp i kvoter,

förbuden.

Den enda

nedan förbudet

i geografiska

i den

mot att

områden eller

i kundkretsar.

Det generella förbudet

gäller prissamarbete

med tillhandahållande

av varor,

tjänster

gäller

omfattar

förbudet

marknadsdelning

och förädling
jämförelse

samt begränsning

med jordbrukslagen

av den

Inköpssamverkan
omfattas
mycket

särskilda
skall

av förbud.
speciella.

nämnden

hittills

förutsättningar
annan förenings

från

vad kommittén

utländsk

konkurrens.

att den särskilda

förhållandena

Vidare

tid

har de jord-

som har försvårat

regleringens

föreligger

inte

under överskådlig

att ta emot leveranser

Denna möjlighet

generellt

rent

På mejeriområdet

att inom

som dock

en diskrepans.

är emellertid

verksamhetsområden

möjlighet

område.

av produktion
eller utbud. En

alltså

funnit

innebär att aktörerna

ålägga en förening

en. Detta påkallar

område

att byta förening.
haft

föreligger

Här

På jordbrukets

föreningarna

råvaruproducentema

delning

inte alls upp inköpssamverkan,

lagen.

Gränsskyddet

brukskooperativa

därutöver

När det

visar att det här råder identitet.

enligt

är nästan helt skyddade

i samband

eller andra nyttigheter.

på annat sätt av produktion

Den generella lagen tar emellertid
omfattas

och marknadsdelning

för

har jordbruksram

under

vissa

från producent

i

inte efter avreglering-

regeln om inköpssamverkan

i fråga om
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överförs

jordbruksprodukter

till den nya konkurrensla-

från jordbrukslagen

gen.

När det sedan gäller

faller

mot horisontellt

prissamarbete

lagen in under förbudet

förutsätts

har också konstaterats av näringsutskottet

199091:NU33,

Konsekvensen

eftersom
påverka

denna form av samverkan

på den svenska marknaden.Att

att anse som prissamverkan
betänkande

i den särskilda

i lagförslag

av det slag som träffas av förbudet

en exportñnansiering
prisbildningen

förbudet

exportfmansieringen

är

i dess

sid. 32.

förslag blir att den särskilda lagen föreslås bli

av kommitténs

upphävd.

10.7

Dispenser

till dispens från förbuden
föreslår
möjlighet
om ett
förbjudet förfarande inte hämmar eller är ägnat att hämma en effektiv
särpräglade omständigheter
eller om det föreligger
konkurrens
av
betydelse från allmän synpunkt.

Kommittén

Gällande

rätt

MD kan i dag meddela näringsidkare
till ett förfarande
teller

dispens.

förfarandet

som strider
Av

kommer

konsumenterna

synpunkt

ändamålsenlig

Dessa dispensgrunder

mot förbuden

16 § KL

kan antas främja
till

tillstånd

följer

för viss tid eller tills vidare

mot bruttopris

att tillstånd

kostnadsbesparingar,
godo, eller i övrigt

ordning

får meddelas
som till
bidra

till

eller om eljest särskilda

gällde även enligt KBL.

och anbudskarendast om

väsentlig

del

en från allmän
skäl föreligger.
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förbjuds

När i KL vissa åtgärder

vid straffansvar

grundas
blir

funktion
brustit.

alltså

i

har detta utformats

fall pröva om presumtionen

där har

så att något av de inledningsvis

nämnda

ändamålsenlig

kostnadsbesparing,

kriterierna

Dispensförfarandets

sak på en presumtion.

därmed att i ett enskilt

Tekniskt

har skadlig verkan.

som generellt

bedömts utgöra konkurrensbegränsningar
Förbudet

beror detta på att de har

ordning

eller

särskilda

skäl

skall visas föreligga.

I prop.

l98182:165

förordade

i det väsentliga skulle bibehållas.

departementschefen

redovisas i departementsförslaget

konstruktion

Mot denna bakgrund bör här sammanfattas

beskrivning

konkurrensutredningens

att KBLs

av

sådan

dispensförfarandet

den

s. 138 ff:

prop.

För att häva den skadlighetspresumtion
som förbuden i KBL
krävs inte att näringsidkaren kan visa att den konkurbygger
rensbegränsning
han vill ha dispens för saknar varje form av
skadlig verkan. Det är nämligen i allmänhet omöjligt att lägga
bevisning om att en sådan skadlighet inte
fram tillfredsställande
ifall dispens beviljas.
till någon del kan uppstå i framtiden,
efter
Dispensinstitutet
är i stället uppbyggt
en överviktsprincip,
åtgärd
han vill vidta
visa
den
där det åligger sökanden att
att
skyldig
inte
att meddela
kan antas ha viss samhällsnytta. MD är
visats
dispenskriterier
flera
därför
eller
dispens endast
att ett
föreligga. Å andra sidan har inte föreskrivits att alla dispenskriför att begärt tillstånd skall få
teriema måste vara uppfyllda
meddelas. Med utgångspunkt i KBLs syfte och funktionssätt har
visad samhällsnytta
domstolen
mot eventuella
att awäga
negativa följder. Därvid blir det ytterst fråga om vad som är
från allmän synpunkt lämpligt eller olämpligt.
Vid prövningen måste domstolen beakta bl.a. vilken utveckling
av
som är sannolik om dispens inte medges, förekomsten
och hur omfattande den konkurrensbeeffektiv sidokonkurrens
gränsning är som man söker tillstånd för.

Antalet

dispensärenden

hållandevis

begränsat.

en dispensansökan

Nationalencyklopedin.

i MD

efter

KLs

ikraftträdande

Besluten redovisas ibilaga

prövats

och beviljats

såvitt

har

Där framgår
gäller

I fråga om anbudskartellförbudet

varit

för-

att enbart

bruttoprisförbudet
har domstolen
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meddelat elva beslut. I tre av dessa har ansökningarna
eftersom

det prövade

förfarandet

inte omfattades

har domstolen

lämnat tidsbegränsade

och utländska

försäkringsgivare

försäkring.

I ytterligare

fall FSAB

tillstånd

av förbudet.

I sex beslut

för samverkan mellan svenska

i fråga om s.k. protektion-

ett fall Alfakonsortiet

har ansökningen

lämnats utan åtgärd,

indemnity-

har dispens beviljats.

I ett

avslagits.

Överväganden och förslag

Det är angeläget att dispensbestämmelsen
ett sätt som står i motsatsställning
på. Bestämmelsen

får

i den nya lagen inte utformas

till den grund som varje förbud

inte leda till att förbuden

på

bygger

förlorar i betydelse som

medel för att hindra konkurrensbegränsningar

som medför betydande risker

av samhällsekonomisk

art.

och konsumentpolitisk

Vad särskilt gäller de nya förbud
peka på de överväganden

som lett fram

genomgående

inslag

förutsättningar

för att företagen

Kommitténs

i dem

utvärdering

negativa
möjlighet

avseenden
effekterna

försvagat

Enligt

visar

att visa att samarbetet

medför

Dessa fördelar

är det viktigt

att

ståndpunkt.

Ett

kommitténs
av

vikten

prissamarbete

av

De

fall

skapa

att

konkurrenstryck.
och tillämpningen

att det är mycket

att i ett enskilt

av ett samarbete.

effektivitetsfördelar.

föreslår

utsätts för ett verksamt

i KL

omöjligt

till

framhållandet

är

av förekommande

av missbruksbestämmelsen
väsentliga

som kommittén

svårt

och i

utpeka och bevisa de

samarbetande

någon form

skapas emellertid

har dock

av kostnadstill

priset

ofta
eller

av ett

konkurrenstryck.

kommitténs

ändamålsenlig

mening

är den nu gällande

med det utrymme

den lämnar för åberopanden

påvisbara kostnads- och effektivitetsfördelar.
att bygga dispensprövningen

konkurrensbegränsning.

dispensbestämmelsen

av kanske lätt

Det är inte en lämplig

ordning

på sådant som anknyter till olika effekter

Prövningen

inte

av en

måste inriktas på något som det går att
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föra bevisning
sakligt

om i nutid. Som nyss sagts mäste dispensbestämmelsen

gä ihop med själva grunden för förbuden.

Förbuden
bygger

mot samarbete

mellan

på presumtionen

marknaden

dem som är eller

att förfaranden

är tillräckligt

farliga

bör därför

de samverkande

möter en tillräcklig

% av marknaden.

renstryck
hindra

kan bli konkurrenter

som omfattar

mer än 20 % av

för att ge fog för ett generellt

pensprövningen

20

även

riktas in på att i det konkreta

I de fall

sidokonkurrens,

förbud.

fallet bedöma om

trots att de har mer än

det fär antas att ett tillräckligt

existerar på den relevanta marknaden,

Dis-

konkur-

finns det inte anledning

att

samarbetet.

Med hänsyn till att bruttoprisförbudet
som inte omfattar
dispensgrunden

Bedömningen
ledning

en väsentligt

del av marknaden

har den nu behandlade

inte någon omedelbar relevans för dispens från det förbudet.

av om det finns

av omständigheterna

beakta även effekterna

Kommittén

gäller utan undantag för förfaranden

förutsättningar

i det enskilda

för dispens får göras med

fallet.

Det är härvid

utvecklingen

att

pä lång sikt av ett förfarande.

har därför stannat för att den huvudsakliga

vara att förfarandet

viktigt

dispensgrunden

inte hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten

av en effektiv

konkurrens.

bör
eller

Det krävs alltså att företaget påvisar

omständigheter

som gör att förfarandet

i det enskilda

fallet

som en skadlig

konkurrensbegränsning.

I avvägningen

skall hänsyn tas till

långsiktiga

positiva

nettoeffekter,

som tar sig uttryck

inte framstår

i en effektiv

kost-

i rättstillämpningen

kan

nadsstruktur.

Man

kan

förekomma
ling.

emellertid

bortse

från

att det

fall där alldeles speciella omständigheter

Kommittén

framstår

inte

avser

här

situationer

som typiska för förbudsomrädet

med

udda

talar för en särbehandföreteelser

som inte

och där en dispens inte innebär ett
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bakom de generella

avsteg från de bärande principerna

måste

dock

denna dispensgrund

Allmänt

krävas

har betydelse

särpräglade,

gäller

av detta att

att man måste beakta

för de båda dispensgrundema

stå den dispensprövande

får

Förfarandet

inte

hur

begränsa

Det får inte ha större omfattning

än som

skäl för dispens.

Det får

som innefattar

myndigheten

fritt

att när skäl för dispens finns -

men endast för en del av den konkurrensbegränsande
tillståndet

de är

att

skall användas återhållsamt.

av de omständigheter

är betingad

Det följer

synpunkt.

från allmän

mer än nödvändigt.

konkurrensen

förutom

omständigheterna,

att

konkurrensbegränsningen

omfattande

För sådan

för dispens i vissa undantagsfall.

tén vill således öppna möjlighet
dispens

Kommit-

förbuden.

åtgärden

-

inskränka

till denna del.

Av allmänna

regler

att det ankommer

följer

att visa att det

på sökanden

finns skäl för dispens.

10.8

Tillfälliga

l0.8.1

Bakgrund

Inom

handeln

former.

förekommer

En mycket

utförsäljningar.

prisnedsättningar

viktig

form

är i många branscher

En annan form är tidsbegränsade

ibland formen av särskilda rabattkuponger
genom direktreklam,

annonser m.m.

i pengar. Tidsbegränsade

led. För producenter

tidsbegränsade

prisnedsättningar

till andra former

rabatter.

som tillhandahålls

och som är inlösbara

prisnedsättningar

utan av bakre

alternativ

i

prisnedsättningar

tillfälliga

många

skilda

realisationer

och

Rabattgivning

får

konsumenterna
i butiken

direkt

finansieras delvis inte av handeln

och leverantörer

i den ena eller

av märkesvarureklam.

av märkesvaror

är

ofta

ett

andra

formen
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livsmedelshandeln

Inom

också,

emellertid

julskinka,

t.ex.

t.ex.

rabattkuponger

skaldjur,

överskott

alternativ

föring

av 1970-talet

av dagligvaror
1970-talet

början

prissättningens

juli

1974.

leverantörs-

och effekter

marknads-

till hushåll.

1973, maj 1974 och

sept.

i

funktionssätt

av SAVA-systemets

att kvantiñera

var ambitionen

I

av kampanj-

i alla led från leverantör

i tre rapporter

en beskrivning

och distributörsleden

prissättningens

som ett

röda prislappar.

ocheller

gjorde SPK ett försök till en beskrivning

Förutom

samakti-

en debatt om handelns

extrapris

med termen

omfattning

och

Producenter

m.m..

stöd för bl.a. extraprissättning

fördes

resultat redovisades

Utredningens

av säsongvaror

till egna reklaminsatser.

eller komplement

Redan vid mitten

av köttvaror

ekonomiskt

vitetveckoannonsering

och realisationer

ger inom ramen för SAVA-systemet

av märkesvaror

leverantörer

av

Andra former förekommer

prisnedsättnin gar, nämligen extrapriser.

tillfälliga

form

i dagens läge en särskild

dominerar

kampanj-

i resp. led. Det visade sig dock att svårigheterna

omfattning

att få fram statistik var betydande. Detta gällde speciellt inom handelsleden.

Samma brist

information

om kampanjprissättningens

dagen år 1975 då SPK fick
sättningarna

för en begränsning

När det gällde huvudfrågan,
ningens

i uppdrag

omfattning,

en eventuell

av extraprissystemet
tillsatte

förut-

av kampanjprissätt-

resultat.

En starkt bidragande

att erhålla ett faktaunderlag

av kampanj prissättnin gens verkliga

Regeringsuppdraget

SPKs regeringsuppdrag

att studera

begränsning

nåddes inga konkreta

handeln för bedömningen

kom i

av extraprissystemet.

orsak till detta var att det inte var möjligt

effekter.

av regeringen

omfattning

återtogs därför

i januari

år 1975 var ett uttryck
uppfattades

SPK en samrådsgrupp

och

1980.

för att själva omfattningen

som ett problem.
med företrädare

omfattning

från

Som ett led i uppdraget
för konsumentverket,

KO
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och

NO.

Denna

utarbetade

grupp

behandlade vissa företeelser
prissättningen.

av extraprissystemet.

promemorian

arbetsgruppen

påpekade man, i reaktioner

att det borde vara möjligt

vissa avarter

med stöd av marknadsföringslagen

för överväganden

och eventuella

promemoria

överläggningar

var att ett extrapris

nedsatt i förhållande

till det pris som säljlvtället

små butikernas
var motiverat

i förhandlingamas

möjligheter

slutskede,

att tillåta att ett extrapris

cirkaprislista.

Mindre

annonsvaroma

i sitt begränsade ordinarie

med handeln.

centrala kampanjaktiviteter

fick jämföras

i glesbygder

med ett pris i kedjans

har t.ex.

sortiment.

många gånger

ansåg att det skulle

butiken.

kunde

Vid denna tidpunkt

varuhandelns

10.8.2

cirkaprislistor

vara en nackdel

hitta

annonsvaroma

riktlinjer

och i allt

komplement
1982: l

väsentligt

för dessa butiker
med

röda

väl speglade faktiskt tillämpade

om

prislappar

i

på området KOVFS

till prisinformationsriktlinjer

1977: l

1978. Dessa riktlinjer,

har bekräftats

och de bägge riktlinjerna

ordinarie

priser.

utfärdades

hösten

riktlinjer

1977 och trädde i kraft den 1 januari
gäller

marknads-

fanns det också skäl att utgå från att daglig-

Konsumentverkets

Konsumentverkets

inte

De har inte heller egen

föring.

inte

Verket

att det med hänsyn till de

men deras kunder får del av kedjans gemensamma

konsumenterna

Konsument-

tillämpar.

normalt

annonsering,
Man

från konsu-

skall vara ett pris som är tillfälligt

att delta i kedjomas

butiker

till Konsumentverket

och anmälningar

verkets utgångspunkt

dock,

som torde

åtgärder.

menter inledde konsumentverket

accepterade

1976 överlämnade

av kampanjprissättningen

Avarter

av arbetsgruppens

att med stöd av MFL

Hösten

kunna undanröjas

På grundval

bl.a.

som

som kunde betecknas som avarter av kampanj-

Från flera håll inom näringslivet

till diskussionsunderlaget,
eliminera

diskussionsunderlag

ett

av praxis,

som fortfarande
utgör

numera

för varor i detaljhandeln

överlappar

delvis varandra.

ett

KOVFS
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I extraprisriktlinjema,

som gäller både detaljister

uppställs dels vissa krav

den information

i samband med tillfälliga

för dagligvaror,

för att använda

Riktlinjerna

utgår från vederhäftighetskravet

definierar

ordinarie

riktlinjen

pris.

röd prisetikett

inom

ocheller

Med ordinarie

sortiment
prislistor

ordinarie

sortiment

eller därmed jämförliga

och

handlingar.

på samma säljställe

under en sammanhängande

Om priset på varan ständigt fluktuerat

period

fluktuerat
kraftigt

eller

av minst

4

under denna

existerar

inget

pris.

Vid tillfälliga

prisaktiviteter

aktuella

varans

extrapris.

som finns upptagna i

avses varor

veckor eller ett pris som endast i ringa utsträckning
tidsperiod.

termen

i 2 § MFL.

pris menas ett pris som tillämpats

samma kedjeföretag

skall lämna

dels de villkor

vad som menas med ordinarie

sälj ställets eller kedjeföretagets
Med ordinarie

en marknadsförare

prisnedsättningar

som gäller

Först

och andra distributionsled,

sortimentet
föringen,

kontantpris

eller

lämna information
ingår

varan

säljaren i butiksenheten

om varans ordinarie

direktreklam,

i de fall

samt,

och den slutliga

på varans förpackning
annonser,

skall marknadsföraren

med ett Cirkapris

skall lämnas såväl

en skylt i varans omedelbara
eller

liknande

säljaren svarar för. Om varan inte har något ordinarie
jämföras

i det ordinarie

svarar för marknads-

pris. Denna information

butiksreklam

enligt

de regler

om

som

närhet som i
slutlige

den

pris kan kontantpriset

som gäller

för cirkaprisjäm-

förelser.

Enligt

riktlinjerna

och liknande
storlekar

har konsumenten

reklam

få information

som omfattas

om hur länge

eventuella

kvantitativa

erbjudandet

begränsningar

längre än cirka 4 veckor
ocheller

om vilka

av erbjudandet.

formation

prislapp

vidare rätt att i annonser,

termen

skall också få in-

en viss vara

räcker

i utbudet. Nedsättningen

för att få kallas tillfällig.
extrapris

och förpacknings-

varor

Konsumenten
för

direktreklam

samt om

får inte pågå

För användning

krävs att priset

är påtagligt

av röd
nedsatt.
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skall vara minst 10 % eller - för varor med

Detta betyder att nedsättningen

som är mindre än 10 % - minst 5 %.

en detaljhandelsmarginal

anpassat sin marknadsföring

För att undersöka i vad mån dagligvaruhandeln
till riktlinjernas

följdes i mycket hög utsträckning

och reklamblad

inom

producerats

resultat.

sämre

uppfyllde

butikskedjoma.

inom

centralt

butikerna

de olika
Ca

60

% av

material

beträffande
fråga

I

material

om

som

ett betydligt

visade undersökningen

butikernas

som

annons-reldammaterial

eget

krav på information.

inte riktlinjens

Våren 1980 genomförde

konsumentverket

i samarbete med hemkonsulentertill riktlinjerna.

av följsamheten

en undersökning

na ytterligare

av följsamheten

avseende annonser

resultat var att reglerna

hösten 1978. Undersökningens

producerats

verket en undersökning

krav genomförde

Resultaten

var ungefär desamma som vid den första undersökningen.

våren

Under

1981

gjorde

Avsikten

följ samheten till riktlinjerna.
skillnader
ocheller

att det förekom
För

flera

överhuvudtaget

År

1982

extrapriser,

av

var att undersöka om kvalitetsmässiga

falukorv

korv

undersökning

en

extrapris

till

grillkorv

och

korv till ordinarie

pris. Några

kunde inte fastställas. Undersökningsresultaten

tydde dock

med röd prislapp

kvalitetsskillnader

pris.

mellan

förekom

åter

konsumentverket

och motsvarande

varor som aldrig sålts till ordinarie

extraprisaktiviteter
av grillkorv

fabrikat

som inköpts

inte att få tag i samma fabrikat

publicerade

forskaren

där statistik

visade
tabell

såldes till

extrapris.

varugrupp

som enligt statistiken

Av

Claes-Robert
att mycket

till

Julander

ett

arbete

om

av vissa varor

de andelar

såldes till extrapris

det

pris.

till ordinarie

stora andelar

10.2 framgår

gick

extrapris

år 1981.

av respektive
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10.1

Tabell

Extraprisernas

Varugrupp

Andel

Grillkorv
Kyckling
Falukorv
Kaffe bönBacon
Bruna bönor

78
75
70
68
59
57

För

med senare statistik

en jämförelse

år 1981

andel av inköpsvärdet

hänvisas

till

%

tabell

10.2 i avsnitt

10.8.5.

10.8.3

För

från

Resultatet

en uppfattning

att

LMU

hur stor andel av försäljningen

lämnade

rabatter,

andelen

kampanjförsäljning

LMU

in uppgifter

Vidare

utnyttjade

från företag
LMU

samlade

osv.

SPKs

marknadsundersökningsföretaget
problem

av extrapriser,

om omfattningen

1986 års livsmedelsutredning

butiksstudier

storlek,

marginal-

betraktas

uppgifter

från

AB. LMU

hade

samt

material rörande extraprisförtill detta

osv. Anledningen

och prispâverkan

var att denna typ av uppgifter

som i handelsled.

Marknadsforskning

GfK

med att få in statistik och jämförbart

säljningens

som sker till extrapriser

i såväl leverantörsled
olika

på

storleken

som mycket

från konkur-

känslig

renssynpunkt.

I butikerna
Andelen

skedde omkring
varor

av extrapriser

Omfattningen
varugrupper
kaffe,
grillkorv

i butikerna

såldes till

kyckling

35 % av livsmedelsförsäljningen
som hade extrapris
varierade

olika

Omkring

få varusegment

ca 10 %.
Vissa

Detta gällde

De flesta varor ingick

Det var dock relativt

till

varugrupper.

extrapris.

och charkprodukter.

såldes t.ex. till extrapris.

extraprisaktivitet.

del till

övervägande

och kött-

mellan

uppgick

till extrapris.

90

t.ex.

% av all

någon gång i en

som var föremål

för
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större delen av extrapriserbjudandena.
låg på omkring

Den genomsnittliga

20 %.

En fråga som LMU

försökte besvara var vilken prisnivåpåverkan

priserna hade, dvs. hur mycket sänker extraprisema
liga prisnivån

jämfört

beräkningar.

med den ordinarie

Enligt den ena sänkte extraprisema

Dessa procent motsvarar prisskillnaden

prisnivå

vid ett inköpstillfälle,
jämfört

priserna

redovisade

LMU

prisnivån

mellan ordinarie

en genomsnittlig

ha kostat om de ordinarie

skulle

prissänkning

att hushållen

såldes till extrapris

ett år

för inköpta

stället köpts till ordinarie

inköpskostnader.

För

behövt

extraprissystem

Enligt

köpte

mera av en vara när den

varor jämfört

effekt

att bedöma

göras

genomsnittligt

med

omkring

extraprissystemet
den

verkliga

prisnivån

i

ett

besparingen
alternativt

ses som ett nollsummespel.

kan å ena sidan vara ett effektivt

i marknadsandelar

sikt tar ut varandra
utnyttjar

omfattning.
nollsummespel

8 % är dock

skulle

en

system

utan

SAVA

och

och SAVA-aktiviteter.

stora svängningar

marknaden

i

har på hushållens

medel att öka försäljningen

en vara. Å andra sidan blir följden av den stora omfattningen

längre

under en

med om samma varor

Denna besparing

kan extraprissystemet

LMU

extrapriser

priser.

mått på vilken

korrekt

jämförelse

i allmänhet

av

8 %. Denna beräkningsmetod

och visar hur mycket hushållen

betalar

resp. extrapris

med 20 % och en kampanjandel

på 35 % blev prisnivåpåverkan

tog hänsyn till

inget

faktiskt

tillämpats.

försäljningen

period

och faktisk

inköp

Om också hänsyn togs till hur mycket som säljs till ordinarie
dvs.

två

med bara ett par

dvs. vad ett genomsnittligt

med vad samma inköp

som extra-

faktiskt den genomsnitt-

prisnivån.

procent.

kostar

prisnedsättningen

för enskilda varor,

till största delen, eftersom

detta konkurrensmedel

SAVA-aktivitetema

av extrapriser

som emellertid

på

de flesta parterna på

på samma sätt och i samma

och extraprisema

där ingen i längden vinner

av

blir

därmed

mera än någon annan.

ett sorts
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Utredningens

kartläggning

extraprissystemet

och analys

borde förbjudas

utmynnade

bl.a.

i slutsatsen

och ett s.k. ettprissystem

att

borde införas

för att komma till rätta med problemen.

Under

remisstiden

tog konsumentverket

i november

1987 kontakt

med

handeln för att dels få information

om de planer som handeln hade för att

komma

dels utröna handelns

till rätta med problemen,

revidera

extraprisriktlinjen.

konsumentpolitiska
verket

Mot

proposition

att riktlinjen

skulle

skärpas

uttalandena

för att säkerställa

att

1986

års

skulle

föreslog

upprätta

följsamheten.

ett

Handeln

man att åtgärder skulle vidtas inom

för sig. Konsumentverkets

var att det saknades förutsättningar

i

till

egenåtgärder

och att handeln

motsatte sig bådadera. I stället föreslog
varje organisation

av

näringslivets

om

egenåtgärdsprogram

gemensamt

bakgrund

inställning

slutsats efter överläggningama

för att försöka omförhandla

riktlinjen.

Parterna stod för långt ifrån varandra.

Remissinstansema
tem.

var i huvudsak avvisande

Konsumentverket

aviserade att extraprisriktlinjen

att man skulle föra frågan om extraprisema
att en offentlig

utredning

utreda

om prisangivelser

frågan

överväga

till MD.

förklarade

skulle dras in och
Verket

föreslog vidare

i livsmedelshandeln.

Man

som inkluderar

skulle

bl.a.

frågorna

om

i butik och jämförpriser.

överläggningar

indragningen

om ettprissys-

skyndsamt borde tillsättas med uppgift att närmare

ett mera samlat lagstiftningsgrepp

prismärkning

Vid

mot förslaget

i april

av riktlinjen

1988

framförde

handeln

önskemål

inte skulle ske före den 1 oktober

sig berett att uppta förhandlingar

om nya riktlinjer.

om

att

1988. Verket
Handeln åtog

sig att pröva om man inom branschen kunde komma fram till en gemensam
syn på innehållet
för att vid tillfälliga
I september

i eventuella

riktlinjer

prisaktiviteter

göra jämförelser

1988 stod det emellertid

hade gått att få fram. Ungefär

som syftade till att undanröja
med fiktiva

risken

cirkapriser.

klart att något gemensamt förslag inte

samtidigt

hade KO lämnat in en ansökan till
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MD

förbud

om

uppgifter

vissa

mot

i

cirkapriser

och

Det blev också klart att konkurrenskom-

för en livsmedelsbutik.

reklamen

extrapriser

om

I detta läge beslöt verket att avvakta med att dra in

mittén skulle tillsättas.
riktlinjerna.

10.8.4

Marknadsdomstolens

I riktlinjerna

uppställs

Östenssons

en dagligvarukedja,

ange extrapriser

dagligvaror

nedsatt i förhållande

omedelbart

tidsperiod

ligger

tillämpade

priset anges.

När det gäller

innehålla

ordinarieprisperioden
detaljist

veckor,

av minst

tid

fyra

tillämpas

att extrapriset

av riktlinjen.

veckor

fyra veckor

och

skall beräknas

Sålunda

eller försämras,

innebar

av att varorna

eller att varorna

på fyra

ansåg MD

under denna period till nedsatt pris säljer ett parti varor,

att snabbt förstöras

denna

För att främja priskon-

inte skall anses avbruten

är motiverad

är

för samma

att regeln om en ordinarieprisperiod

undantagsbestämmelser.

De

samt att det tidigare

före prisnedsättningen

att man kan visa att prisnedsättningen

parti,

var uppfyllda.

till det pris som bolaget tillämpat

en precisering

menade domstolen

borde

veckor

fyra

frågan hur ordinarieprisperioden

avgörande

domstolens
kurrensen

tid av högst

en sammanhängande

under

samtidigt

av

eller använda

eller märka varor med extrapriser

under en sammanhängande

MD

marknadsföring

att vid

som angavs var att det nedsatta priset, extrapriset,

förutsättningar

vara

AB,

förbjöd

1990:13,

I MD

om inte vissa förutsättningar

röda prisetiketter

påtagligt

i praxis.

Livs

Dessa villkor

termen extrapris.

ocheller

fastställts

punkter

avgörande

har

som gäller för en dagligvarubutik

också de villkor

som vill använda röda prisetiketter

år 1990

avgörande

att

om en
förutsatt
riskerar

utgör ett begränsat

likvärdiga
som har köpts in till ett särskilt lågt pris, eller av därmed

förhållanden.
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skall få sälja varor till extrapris

För att en enskild detaljist

punkter.

enligt handeln vara tillräckligt
det tidigare

om den kedja detaljisten

har också

Verket

som skall ha tillämpat

på att effekterna

pekat

bör det

har tillämpat

tillhör

menar däremot att det är det sälj ställe

priset. Konsumentverket

som säljer varan till extrapris

sig på vissa

skiljer

slutsatser av rättsfallet

och konsumentverkets

Handelns

det ordinarie

priset.

är svåra

av undantagen

att

överblicka.

l0.8.5

Problem

Enligt

konsumentverket

nedsatta

priser

idag

finns det fortfarande
till

och följsamheten

med tillfälligt

stora problem

riktlinjerna.

Man

har angett

bl.a.

följande

-

att det finns ett omfattande
av extrapriser

-

för att inte säga systematiskt

-

-

missbruk

inom vissa delar av sortimentet,

att handlare känner till reglerna

och deras krav men ändå inte följer

dem

-

butiker

-

led vidtar kan mer eller mindre tvinga

att åtgärder som bakomliggande
att bryta mot reglerna

att många handlare inser att det finns allvarliga
mentsynpunkt,

och själva vill

ensamma kan göra något

Sommaren
kommun

1990

presenterade

en undersökning

Undersökningen

omfattar

se förändringar,

problem

från konsu-

men inte anser att de

det.

konsumentvägledningen

om följsamheten
sju butiker.

till

reglerna

i

Lindesbergs

i MDs

beslut.
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Konsumentvägledningen
tolv charkprodukter
produkt

till

hade under åtta veckor

i varje butik.

extrapris

under

I två butiker

hela perioden.

varorna åkte in och ut ur sortimentet
också mycket vanligt
jema.

följt marknadsföringen
erbjöds

åtminstone
mycket

Det var

De flesta produkterna

erbjöds

under perioden

att

Det var

mellan

aldrig

någon

vanligt

men bara såldes till extrapris.

att det gick mindre än fyra veckor

av

kampan-

till ordinarie

pris i resp. butik.

Konsumentverket

anser att konstruktionen

medför att kontrollen
att kontrollera

försvåras.

den s.k.

av den 13 år gamla riktlinjen

Det krävs t.ex. upprepade butiksbesök

4-veckorsregeln.

Undersökningar,

vägledamas

erfarenheter,

tyder enligt

konsumentverket

Riktlinjerna

medger att en butik som inte har salufört

pris ändå kan åberopa
kampanjer.
riktlinjen

och erfarenheterna

eller Cirkapris

Detta undantag har kommit
för att tillmötesgå

kommit

heter har resultatet

handelns önskemål

extrapris.

GfK

Detta påverkar

har genomfört

1988. Materialet

att vissa varor
statistiken

studier

en vara till ordinarie
pris vid

om extrapris-

om att inte utestänga små

Då många butiker,
utnyttja

endast saluförs

oberoende

dessa möjlig-

när de säljs till

om extraprisandelama.

över extraprisandelar

visar att extraprisemas

mellan

åren

andel av inköpsvärdet

52,0 % till 58,1 % under den studerade perioden.
bröts dock under 1988 då extraprisandelama
jämfört

i reglerna.

som ordinarie

att mer eller mindre systematiskt
blivit

brister

till i förhandlingarna

butiker från att delta i centrala samaktiviteter.
av storlek,

konsument-

från ärendehandläggningen

på att det finns allvarliga

ett listpris

för

1983 och
ökade från

Den uppåtgående trenden

sjönk med 2,1 procentenheter

med 1987. Senare studier för åren 1989 och 1990 visar att andelen

då var 56,2 %.

Av studierna framgår att det råder vissa skillnader
ICA

mellan de olika blocken.

låg under år 1988 i topp med en extraprisandel

60,9%,

medan

Dagab hade lägst andel bland de tre blocken med 56,4 %. KF hade 57,8 %.
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Värt att notera är de markanta skillnaderna
E01 hade hela 66,8

% extraprisandelar

mellan ICAs tre regioner.

under år 1988 medan ICA

ICA
Essve

bara hade 50,0 %. ICA Hakon hade 61,7 %.

Det finns även skillnader

mellan

tekniska

den högsta extraprisandelen,

produkterna

höll

olika

1988, medan varor för personlig
Produktgruppen

djupfryst

traprisandelarna

till skillnad

Konsumentverket

under

från de övriga produktgruppema.

i tabell

ett Specialuttag från GfKs konsument1990 och första kvartalet

1991.

10.2 och ger vid handen att tendensen
- trots

uttalanden om minskad användning

av extrapriser

något stigande
- snarast är

för de valda varugruppema.

Tabell

10.2

Extraprisernas

Varugrupp

Bönkaffe, kg
Djupfrysta köttprod., kg
Falukorv, kg
Frukostflingor, kg
Folköl, liter
Glass, liter
Grillkorv, kg
Kyckling, kg
Leverpastej, kg
Margarin, kg
Pasta, kg
Sillinlâggn., kg
Toapapper, kg
Tvättmedel, liter
Källa: GfK

år

har ända sedan år 1983 hållit en jämn nivå på ex-

har låtit genomföra

redovisas

64,7%

De kem-

hygien låg lägst med en andel på 52,3%.

panel avseende första och andra halvåret
Siffrorna

produktgruppssegment.

andel av inköpsvärdet
Andel %
Första halvåret
1990

Andra halvåret
1990

89
67
77
43
69
72
87
73
62
63
46
72
69
75

88
67
78
44
68
71
86
73
65
66
47
70
66
76

Första kvartalet 1991
88
64
81
48
72
70
87
75
67
66
45
73
72
74
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Flera

lösningar

Alternativa

10.8.6

lösningar

alternativa

utarbetar

ett program.

göra några mer genomgripande

Att handelns olika

frekvensen av extrapriser.

ännu inte fått några effekter

angett en tydlig

har detta emellertid

statistik

av senast tillgängliga

Som framgår

förefaller

parter gemensamt skulle arbeta fram regler för sin marknadsföring
ur konkurrenssynpunkt.

dessutom mindre lämpligt

bred

Även KF har angett en motsvarande

mot att ha färre extrapriser.

inriktning.

i

förändringar

få en mycket

i en ny prispolicy

att ICA

Det kan anmärkas

själv

talar för att det inte är möjligt

måste ett sådant åtgärdsprogram

extraprissystemet
anslutning.

kunde vara att handeln

lösning

erfarenheten

Eftersom

för någon part att ensidigt

inriktning

till

Ett alternativ

prisnedsättningar.

tillfälliga

kring

för problemen

kan diskuteras

avvisade en

Redan LMU

sådan lösning.

en lösning kunde vara att upphäva KOVs riktlinje

Ytterligare

för dagligvaror

styra utvecklingen.

i flera avseenden bidragit

till att slå fast vad som bör gälla.

delar har därigenom
ha tillämpat
säljstället

priset

Ett tredje alternativ

annonsering
förenade
LMU

är att i likhet

prismärkning
där

prissystem

kedjan

endast

eller

tillämpade,

Motivet

tillämpade

av en varas prisvärdhet

får

med ett

anges

för en sådan lösning

vid

och vid jämförelse

Jämförelsen

angav

priset är relevant för konsumenmed priserna på

med ett ofta fiktivt

pris ansågs ge en felaktig bild av prisets förmånlighet.
därför enligt LMU

ersätts

system

Reglerna borde i så fall vara bindande och

med sanktionsmöjligheter.

andra varor och i andra butiker.

och extrapris

pris

det faktiskt

ett pris,

vara att endast det faktiskt

föreslå att nuvarande

med LMU

ordinarie

och prismärkning.

ternas värdering

med vem som skall

4-veckorsperioden,

den ordinarie

I väsentliga

dock olöst.

kvarstår

med dubbel

under

Problemet

fastställts.

riktlinjerna

år 1990 har

MDs avgörande

1977:1 och låta rättspraxis

kunna leda till en större redlighet

ordinarie

Ettprissystemet
i prisinformationen

borde
och
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till

i anslutning

symboler

prisangivelser,

snarare verkar i motsatt riktning,
skulle

med

förslagsvis

vit

på

text

svart

fått en speciell innebörd,

extrapris

marknadsföring.

LMUs

kunde

vara

fall vara att förenkla

att låta

En generell utgångspunkt

förslag

med krav

saklig och korrekt

om extrapriser

till ökad användning

överströmning

och av andra prisnedsättningsformer,

Kommitténs
princip

förslag

om förbud

att cirkaprislistor

och näringsidkare
i fortsättningen

för att inte komma

information.

bör inte föras isolerad från
Längre

prisnedsättningar.

och tillfälliga

av extrapriser

mot användningen

gående ingripanden

sådana, utan att snarare

bör bedrivas

i livsmedelshandeln

av SAVA-insatser

former

inslag i en marknadsekonomi.

på att förhindra

i konflikt

prisnedsättningar

om tillfälliga

för diskussionerna

regler för hur sådana aktiviteter

övriga

borde i så

blev enklare.

så att efterlevnadskontrollen

uppställa

Diskussionen

Inriktningen

föreskrifter.

be-

regeringens

efter

eller

regeringen,

förslag är inte inriktat

Kommitténs

ansåg

prisned-

kring tillfälliga

tillämpningen

av olika slag är ett viktigt

är att prisaktiviteter

begreppet

kopplad till den röda prislappen,

utfärda

reglerna

Kommitténs

10.8.7

sätt,

förslag fick en massiv remisskritik.

konsumentverket,

stämmande

också

Eftersom

botten.

Ett sätt att strama upp den praktiska
sättningar

på ett enhetligt

gjordes

att handeln tills vidare undvek detta begrepp i sin

det önskvärt

utredningen

endast

att ett ettprissystem

menade LMU

om alla prisangivelser

effekt

få full

prislapparna,

röd färg

t.ex.

förenklade

Eftersom

hos konsumenterna.

prismedvetenhet

en förbättrad

kan lätt leda till

av märkesvarureklam,

eventuellt

en

i TV,

t.ex. andra slag av rabatterbjudanden.

mot horisontell

prissamverkan

innebär

i

inte längre kan användas. Undantag för småföretag

med begränsad marknadsandel
att ge utrymme

för

vissa

kommer

typer

visserligen

även

av rekommenderande
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prislistor,
förslag

men inriktningen
ändras.

tillämpning
i butiken

av listorna

betyder

Detta

att det stora problem

som består i en jämförelse
i fråga får sin lösning.

kategorin

småföretag

referenspris

extraprisemas

tillämpning

flera problem

som har framgått

grundval

dålig

att finnas

denna lösning

har nyligen

pris som

av avsnitt

av avsnitt

i tolkningen

med
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För att komma

till rätta

Kommittén

anser det vara väsentligt

flexibilitet.

Detta är viktigt

branscher.

För att uppnå detta föreslår kommittén

att förenkla

kompletteras.

regelsystemet

inte minst för att reglerna

sig

av begreppet

prisinformationslagen

med en regel om information

i fråga själv

Det återstår emellertid

och missbruk

föreslår

kompletteras

det

10.8.5 och som hänför

extrapris,

att

bör

i samband

en ny prisinformationslag

oklarheter

endast för

10.8.5.

förslag i SOU 1990:106.

kommittén

butiken

kan ett stort problem

som bl.a. framgått

efterlevnad,

som inte tillämpats

även i fortsättningen

avföras från diskussionen.

antagit

av kommitténs

med de problem,
till

med ett Cirkapris

som används vara ett ordinarie
Med

med extraprisernas

Om listor med en ny inriktning

kommer

har tillämpat.

Riksdagen

måste med hänsyn till kommitténs

genom större

skall användas i olika

att prisinformationslagen

kring tillfälliga

prisnedsättningar.

Regeln bör ges en allmän utformning.

Kommittén

föreslår

en regel som tar sikte på att marknadsföring

utformas

så att konsumenter

tillfällig

prisnedsättning

nedsättningen
dessförinnan
pris

vara

att ge konsumenten
prisnedsättningar

påtaglig

intryck

ordinarie

till

förmånligt

bör det framgå hur varaktigt

under en rimligt

priset bör tas bort.

måste

som extra-

färger är ägnade
köp.

erbjudandet

Vid

tillfälliga

är eller om det

priset som tillämpats

lång tid. Kravet

Om en

som omedelbart

tid. Uttryck

av iögonfallande

av ett särskilt

Det ordinarie

förmånlig

det pris

under rimlig

eller användning

förmånlighet.

särskilt

som

i förhållande

säljstället

finns andra begränsningar.
måste ha gällt

om prisets

marknadsförs

tillämpats

eller chockpris

vilseleds

inte får

på sälj stället

på att även sätta ut det
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Kommittén

anser inte att lagen skall gå in

med prisnedsättningen.
regeringen

I stället har kommittén

eller konsumentverket

av regeln. En sådan föreskriftsrätt
ring som skulle motverka
därför

detaljer

övervägt

i samband

en möjlighet

om tillämpningen

kan emellertid

till en detaljregle-

inbjuda

syftet med kommitténs

förslag.

Kommittén

en sådan föreskriftsrätt.

att tillämpningen

av MDs

att insatserna inte begränsas till dagligvaruområdet

präglas av flexibilitet.

utökade insatser för att kontrollera
efterlevnaden

har

Den närmare

av regeln bör i stället läggas fast genom en utveckling

praxis. Det är viktigt

för

att utfärda föreskrifter

stannat för att inte föreslå

innebörden

ytterligare

De nya reglerna måste följas upp av

efterlevnaden.

För det fall det visar att

är fortsatt låg måste talan om vitesförbud

väckas mot de butiker

som bryter

och

mot regeln.

i avskräckande

Nuvarande

syfte

vitesnivåer

bör

höjas avsevärt.

Kommitténs

förslag

sina intentioner.
leverantörer
Problemet

förutsätter

att bruttoprisförbudet

Ett stort problem

extraprismärker
är särskilt

av prismärkning

för närvarande

varor

utan att detaljisten

i konflikt

att de konkurrensvårdande

organen

prissamarbete.

noga

följer

och

har begärt

det.

Denna typ

såväl med bruttoprisförbudet

förbudet mot horisontellt

enligt

är att tillverkare

stort vad gäller bröd och charkuterivaror.

kan komma

med det föreslagna

i KL tillämpas

som

Det är angeläget

utvecklingen

detta

område.

De föreslagna åtgärderna bör leda till att de problem
med tillfälliga

prisnedsättningar

starkt

reduceras.

som nu sammanhänger
Kommitténs

föreslagna

regel i prisinformationslagen

tar sikte på alla branscher och produktslag

får sannolikt

betydelse

problemen

störst praktisk

med bristande

Det är mycket

väsentligt

formationslagen

fungerar

prisområdet

när det gäller

vederhäftighet

att tillsynen
effektivt.

dagligvaror

-

men
där

också varit störst.

av de nya bestämmelserna

Hittills

i prisin-

har kontrollen

av gällande regler

skett främst genom konsumentanmälningar

och, i några fall,
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Inte minst kraven på konkurrensneutralitet

att reglerna

kan skapas. Som exempel

för konsumenterna
datakassebutiker,

bedömer

kan

konsumentverket
i

övervägas

samband

tillföras

behöva

resurser.

slutliga

den

med

i

varaktighet,

prisnedsättningars

av problemens

mot bakgrund

effekter

kan nämnas prismärkning

fel i datakassor

av jämförpris,

för och förekomst

beräkningsgrunder
Kommittén

och andra

extraprisers

-

på prisområdet.

bör inriktas på områden där positiva

och uppföljningen

Bevakningen

gör detta nödvändigt

omfattande egenåtgärder

även om handeln skulle genomföra

har varit

inte

system

Det krävs ett nytt, samlat grepp för att säkerställa

tillräckligt.
efterlevs.

att detta

visar

Erfarenheten

stickprovskontroller.

art och omfattning,
får

Frågan

dimensioneringen

m.m.
att

ytterligare
det

av

nya

konkurrensverket.

för

Konsekvenser

10.9

SAVA-aktiviteterna

och är det samlade begreppet

SA VA står för samaktivitetveckoannonsering
på den kedjevisa
som kommit

med extrapriser

marknadsföring

att bli det vanligaste

deln. Med samaktivitet

föringsaktiviteter

att handelsledens

med leverantörerna

som företrädesvis

distribueras

marknads-

industriledet.

Med

under resp.

avses den annons med extrapriserbjudande

veckoannonsering
kedjas logotype

inom dagligvaruhan-

konkurrensmedlet

avses det förhållandet

sker i samverkan

i annonser och flygblad

eller publiceras

i pressen en

gång per vecka torsdagsannonsema.

Hur

extrapriser

och

finansieras och praktiskt

andra

hanteras varierar

blocken.

Sammanfattningsvis

skillnaden

mellan ordinarie

försäljningspriset
inköpspris,

tillfälliga

från

gäller

prisnedsättningar

administreras,

i viss utsträckning

mellan de olika

själva

att

dels av en marginalsånkning

dvs.

är ett resultat av dels en rabatt

pris och extrapris
leverantören

prisnedsättningen,

till

handeln

dvs.

från handelns

på handelns

sida på varan

i
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fråga.

för

Kostnaden

butikerna

själva

avser en samaktivitet

en samaktivitet

mellan

Centrala

samaktiviteter

och en enstaka butik

en leverantör

samaktiviteter

och en hel kedja eller en

mellan en leverantör

och en region inom en kedja. Lokala

leverantör

i

betalar ett s.k. SAVA-bidrag.

allt två typer av samaktiviteter.

Det finns framför

reldammaterial

och eventuellt

som finns med i annonsen som utöver

bekostas av de leverantörer

de ovan nämnda rabattema

CSA

annonsen

LSA

avser

eller ett antal

butiker.

ett helt

oftast

planeras långt i förväg och planeringen

samaktivitetema

De centrala

år.

Färskvaroma

utgör

undantag.

idag

i

står givetvis

den enskilde

att prisbilden

annonseringen

Enligt

i

centrala

med regionala och lokala program.

handlaren

på sina varor.

prisnedsättningar

och

efter hand och är

resulterar

Planeringsarbetet

som sedan kompletteras

säljprogram

emellertid

rutinmässigt.

grad

hög

Planeringsarbetet

har utvecklats

samarbetet mellan kedjor och leverantörer

gäller

fritt

i butiksledet

Den gemensamma

blir enhetlig

Det

att också göra egna

annonseringen

innebär

för det område som den gemensamma

avser.
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prisinformationslagen

bestämd vara eller
innebär för övrigt

tjänst

marknadsförs

ställs krav på prisangivelse
t.ex.

när en

genom annonsering.

Detta

av vad som redan gäller enligt riktlinjer

ett lagfástande

och praxis.

Avsikten

med kommitténs

förslag om förbud mot horisontellt

är att åstadkomma en individuell
innebär

att alla butiker

annonseringar

inom

prissättning

för småföretagen

marknadsförs.

att ha en gemensam

bygger på en gemensamt prisuppträdande
det föreslagna

förbudet

av varor och tjänster. Förbudet

en kedja inte kan genomföra

där bestämda varor

mot horisontellt

prissamarbete

gemensamma

Det blir i stället möjligt

marknadsföring

i den mån denna

som står i överensstämmelse
prissamarbete.

Förslaget

med

innebär
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alltså att en förändring
panjema

av de nu helt generella

måste ske. Enligt

avsevärt stärka konkurrensen

kommittén
särskilt

gemensamma

är en sådan utveckling
inom dagligvaruhandeln.

annonskamägnad att
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11

GENERALKLAUSULEN

.

11.1

En

ny

missbruksbestämmelse

Kommittén
föreslår
följande avfattning:
Allmän

den allmänna

att

missbruksbestämmelse

missbruksbestämmelsen

mot skadliga

får

konkurrensbegränsningar

Om en konkurrensbegränsning
motverkar ändamålet med denna lag
att
genom
hämma eller vara ägnad att hämma förekomsten eller utvecklingen
av en effektiv konkurrens, och om
detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt,
skall åtgärd mot den skadliga konkurrensbegränsningen
vidtas enligt
lagen.

Missbruksbestämmelsen

I KLs inledande
allmän

i KL

bestämmelse

synpunkt

önskvärd

sägs lagens ändamål vara att främja
konkurrens

konkurrensbegränsningar.

Vissa

generellt

nämligen

förbjudna

i KL,

andra konkurrensbegränsningar
klausul.

former

anvisar

konkurrensbegränsningarna.

åtgärder

mot

skadliga

av konkurrensbegränsningar

bruttopriser

Denna s.k. missbruksbestämmelse

i KL förbjudna

genom

en från

och anbudskarteller.

lagen prövning

enligt

är
För

en general-

kan användas även i fråga om de
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lydelse:

finns i 2 § KL och har följande

Generalklausulen

har skadlig verkan inom landet,
Om en konkurrensbegränsning
för att förhindra sådan verkan besluta
kan marknadsdomstolen
får riktas mot en
om åtgärder enligt denna lag. En sådan åtgärd
verkan.
näringsidkare som föranleder den skadliga
på ett

Med skadlig verkan förstås att konkurrensbegränsningen
från allmän synpunkt
sätt som är otillbörigt
påverkar prisbildningen,
inom näringslivet eller
2. hämmar effektiviteten
hindrar
eller
försvårar
annans näringsutövning.

begränsning

innebär att ett ingripande

Principen

missbruksprincipen.

Ingripandet

skadliga

verkan

Detta

som neutraliserar
i bestämmelsen

otillbörlighet

från allmän

börlighetskriteriet.
ha: förbud
kopplas
förhindra

att konkurrensbegräns-

att få företaget

att vidta

en annan

skadlig

Uttrycket

verkan.

respektive

synpunkt.

verkan

på sådant språk

kallas

fackspråk

kallas kraven på

Ett i lagtext angivet kriterium
alternativt

för

den

rekvisit

benämns otill-

Otillbörlighetskravet

för något.

dels

försvårandehindrande,

I juridiskt

för efektkriterier.

I 3-4 §§ KL anges närmare vilka former ingripandet

eller åläggande

med vite,

att den

på så sätt att begreppet anges omfatta dels de tre

förutsättningen

beskrivna

genom

den skadliga

någon av de tre effekterna
bedömningsgrund

ha skadlig

konstateras

att förhindra

ut

kan ske genom

hämmande

påverkan,

effekterna

mot en konkurrens-

kan i ett enskilt fall det allmännas företrädare

Alternativt

kanske uppnå samma resultat

definieras

uteslutande

går därvid

fortsätter.

ningen undanröjs.

åtgärd

i efterhand

kan ske om förfarandet

verkan.

viktiga

för den för KLs tillämpning

uttrycket

Stadgandet är det lagtekniska

eller

som riktas
beslut

om

mot näringsidkaren,
upptagande

kan

och som kan

av förhandling

för

att

den skadliga verkan.

Missbruksbestämmelsens
rättstillämpningen
samhällsekonomisk

beakta

allmänt

hållna utformning

ändrade

betydelse.

förhållanden

Det bör framhållas

ger utrymme

för att i

nya

företeelser

av

att KL

inte syftar

till

och
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någon detaljstyming
förbud

av företagen.

I motiven

till

bestämmelser

KLs

om
på

eller åläggande vid vite betonas vikten av att dessa inte utformas

ett sätt som i opåkallad

I 2 § KL
definierat

omfattning

konkurrensbegränsning.

uttrycket

används

men har en mycket

förhållande

som innebär

fullkomligt

fri

och

vid innebörd.

eller

ohämmad.

5.2 har kommittén

kommande

konkurrensbegränsningar.

översiktligt

otillbörlighetskriteriet

och

missbruksbestämmelsen

i KBL.

uttalandena
särskilt

i fråga om möjligheten

etisk

över

från

är densamma
hänvisas till

165 s. 48 ft

1953: 103. Vissa delar av förarbets-

i kapitel

återgett

inte är

vissa före-

tagits

sakliga innebörd

198182:

uttalanden i prop.

har kommittén

har

varje

någon

inte

redovisat

i KL

Kriteriemas

ide två lagarna. I förslaget till KL prop.

i princip

att konkurrensen

innefattar

Begreppet

I avsnitt

departementschefens

följd

är inte

Begreppet

Det innefattar

kan ha till

värdering.

Effektkriteriema

handlingsfrihet.

begränsar företagens

6 och 10 samt i bilaga
till

att spåra och mäta effektivitetsförluster

följd av konkurrensbegränsningar.

För ingripande

de tre effektkriteriema
synpunkt.

från allmän
ningen

är uppfyllt.

Effekten

motiverar

bör

godtas.

eller ursäktar

ram för hänsynstagande
politiska.

Bedömningen

I förarbetena

förhållanden

förfarandet

av

samhällelig

natur

som

kan beaktas. Det finns således en vid

till andra allmänna intressen än de rent konkurrens-

Otillbörlighetsrekvisitet

endast kan ske när

inte skall

Alla

av konkurrensbegräns-

som talar för att konkurrensbe-

måste vägas mot omständigheter

gränsningen

måste dock vara otillbörlig

att effekten

Detta innebär

att något av

är det tillräckligt

enligt missbruksbestämmelsen

rymmer

saken har viss

skall ske i ett långsiktigt

till generalklausulen

anses samhällsskadliga

vikt,

att ingripande

också ett krav
ekonomiskt

eller

principiellt.

perspektiv.

nämns att ofullkomligheteri
om de är en omedelbar

konkurrensen
följd

av bl.a.
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lagstiftning

eller statlig reglering.

en direkt

och avsedd följd

otillbörliga

och därmed

Detta innebär att negativa effekter

av en rättslig

inte heller

eller annan särreglering

innefattar

skadlig

verkan.

inte är

Det sagda

gäller inte bara offentliga

organs handlande. En konkurrensbegränsning

en enskild

näringsidkare

vidtar

en offentlig

reglering

sådan reglering

kan utgöra förutsättning

eller vara en ofrånkomlig

och därigenom

som är

för tillämpning
följd

och förutsedd

gå fri från ingripande

som

enligt KL.

av en

Särregle-

ringen behöver inte ha formen av en särskild lag eller annan författning.
med att ett särskilt

kan räcka

erkänts genom statsmakternas
i betänkandet
stämmelsens

I

kapitlet

medför

handlande.

den beskrivna

tillämpningsområde

om

förhindrande
ingripande

regleringsmönster

av skadlig

och

att missbruksbe-

lagstiftningstekniken
över tiden.

13.1

avsnitt

verkan.

igenom

Det

Som berörs i annat sammanhang

varierar

sanktionssystemet

har trängt

av

berörs

Som där nämns

bl.a.

förutsätter

begreppet
inte

ett

att konkurrensbegränsningen

med stöd av generalklausulen

är

resultat av uppsåt eller oaktsamhet.

överväganden och förslag

I den nuvarande
det aktiva

konkurrenslagen

elementet

bakom de olika

Bakom den kriminalisering
och anbudskarteller
antas i generell
förbud

ligger

omfattning

-

verkan

har visats föreligga

ingripandeformer

som lagen anvisar.

som har skett genom förbudet

mot bruttopriser

sålunda lagstiftarens

bedömning

att dessa måste

ha skadlig verkan.

De operativa

ingripandefor-

och åläggande

mema

Konkurrenskommittén

kan begreppet skadlig verkan sägas vara

vid vite

i det enskilda

redovisar

-

förutsätter

fall som står under prövning.

i förevarande

bygga upp en ny missbruksbestämmelse.

i sin tur att skadlig

avsnitt

hur kommittén

vill
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Kommittén

har i sin samhällsekonomiska

konkurrenslagen

måste utgå från vad som främjar

sen och den måluppfyllelse

tillväxtmålet,

det också
synpunkt

klart

fördelningsmålet
innebörden

att

den effektiva

denna skall leda till.

analyseras dessa mål. Kort kan de sammanfattas
tetsmälet,

stannat för att den nya

analys

I kapitel

regional-,

i kapitel

och konsumentmålet.

av begreppet

9 bör principiellt

sysselsättnings-

effektiv
användas

just

för

politikområdena.

åtgärder

som

effektivi-

från

står

allmän

är för vittgående.
till

På sätt

exempelvis

mål få ta över intresset av en

som en sådan leder till kan i stället

främjar

de

bl.a.

nämnda,

Redan på grund av det anförda är det enligt

mening påkallat

och

Därmed

otillbörligt

inte hänsyn

eller miljöpolitiska

Den resurstillväxt

konkurrens.

9 beskrivs

med nyckelorden

iden nuvarande missbruksbestämmelsen

som framhållits

konkurren-

särskilda
kommitténs

att bygga upp en ny missbruksbestämmelse.

Konkurrenskommittén

har inte funnit anledning att ifrågasätta den rättspraxis

som har

genom

vuxit

fram

tillämpningen

bortsett från vad som specialregleras
marknadsdelningskarteller.
föra bevisning
effektiviteten

inom näringslivet

den tekniska

konstruktionen

Enligt

tillämpade

mot pris-,

av den nuvarande
innebär

anledning

och

att se över

nämligen

den

gällande

skall bevisa

ett sätt som är otillbörligt

att den

från allmän

synpunkt påverkar prisbildningen,

hämmar effektiviteten

eller försvårar

hindrar

vad som idag kallas

skadlig

annans näringsutövning,

krav på att bevisning
effekter
mot

måste föras om förekomsten

på effektiviteten

bakgrund

av

effektivitetsförlustema

och prisbildningen

kommitténs
till
Samtidigt

i

väsentlig

6.2.1

redovisade

bedömer

allmänhet

undantar prissamarbete
- om man

-

Ett

i praktiken

slutsats

att

att kvantifiera

konkurrenskommittén

termer.

verkan.

som otillfredsställande

del inte är möjliga

konkreta

eller

av eller fara för negativa

framstår

avsnitt

att

missbruksbestämmelsen.

att det allmänna

aktuella konkurrensbegränsningen

och

på prisbildningen

negativa effekter

ger dock ytterligare

egentligen

inköps-

slutsatser i fråga om möjligheten

tolkningsprinciper

missbruksbestämmelsen

missbruksbestämmelsen,

genom förbud

Kommitténs

om nämnda kartellers

av

att

MD

valt att inte kräva

i
i
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särskild

i det enskilda ärendet gett vid handen att den aktuella

bevisningen

rensbegränsningen

framträtt

bevisning,

särskild

tillräckligt

som

tung

och

konkur-

omfattande.

I

i ett sådant läge ha stannat för att, utan krav på

synes domstolen

allmänhet

eller fara för dem, när väl

om sådana negativa effekter,

bevisning

att en konkurrensbegränsning

förklara

skapar en beaktansvärd

risk för negativa verkningar

fråga om prisbildningen

och effektiviteten

av detta slag

på längre sikt både i

inom näringslivet.

Även på grund av det nu anförda är det angeläget att finna en bättre teknisk

som möjligt

och rättvisande

och tillämpa

skall uppfatta

gen

i sin

helhet.

kommittén

En

därvid

sänker

stämmelser

konkurrenstrycket.

får eller riskerar

vilka

om det nuvarande

Kommittén
redovisar

begreppet

den rättspraxis
har valt

dessa

be-

inte tagits den som

av konkurrenstrycket

mening går det att göra förändringarna
skadlig

som har utvecklats

att inrikta

sig

bygger på normer

situationer

den rättsvetenskapliga

som prövats
litteraturen.

i fråga

på ett sätt som bevarar

verkan

de sedan lång tid reellt tillämpade

och som därvid
konkreta

som sänkningen

-

i

och

att få.

konkurrenskommitténs

fullföljer

bedömningsgrund

Som

effekter

att

att som

på en marknad

har alltså - av de skäl som nyss redovisats

idag, nämligen

Enligt

i den nya lagen valt

konkurrenskraften

påverkar

därför

också

krävs

som innebär att man prövar hur

använda bedömningsgrunder

konkurrensbegränsningen

den

med den nya konkurrensla-

konstruktion

bestämmelser

organen reellt

får inte bestämmelsen

Annars

eftersträvar

teknisk

ny

i andra centrala

huvudrekvisit

gäller

rättsregeln.

som konkurrenskommittén

styrkraft

hur de rättstillämpande

förmedla

bör så klart

En ny bestämmelse

av en missbruksbestämmelse.

konstruktion

sedan KBLs

en bestämmelse

tillkomst

och

år 1954.

som rättvisande

materiella bedömningsgrundema

och värderingar
i rättspraxis

vilka vuxit

och som vunnit

fram ur de

belysning

i
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En ny missbruksbestämmelse
I den nuvarande

kommer

Det saknas nämligen

gällande missbruksbestämmelse

varit lämplig.
effektiv

och ändamålsbestämmelse.

konkurrens.
inte heller

på vad som främjar

som ett nödvändigt

kommittén
- ser

Iden sistnämnda

hade en sådan koppling

målbestämmelse

element

att lagtillämpningen
kan vidare

aktivt

och som ett rättsligt

bygga rättstillämpningen
effektiv

konkurrens.

Kopplingen

samtidigt

kraft,

Konkurrenskommittén
mellan

En konstruktion
att utforma

för en

samhällsekonomiska

och

med de viktiga

lagen

skall

aktivt

verka

som den ger ökad vägledning

har här som förebild

av det angivna

samt

EG-rätten

för

och

stödja.

en dynamik

och

för näringslivet.
och förhållandet

Romfördragets

materiella

möjligt

ett sätt som effektivast

hällsekonomiska

och konsumentpolitiska

därmed ge bästa möjliga

i den nya

be-

och

intressena.

eller andra köpare

som detta kräver

oberättigade

missbruksbe-

Bestämmelsen

i det följande.

skall

som för med

inkomstöverföringar

som har betydelse.

redovisas

vilja

skall slå vakt om de sam-

skydd mot konkurrensbegränsningar

sådana välfardsförluster

konsumenter

slaget speglar konkurrenskommitténs

bedömningsgrundema

de centrala

stämmelsen

väganden

nackdel

i övrigt.

stämmelser

sig

under-

med

förbudsbeståmmelser

dess

element

av vad som är till

kan detta ge den nya missbruksbestämmelsen

Sammantaget
en operativ

intressen

materiellt

kan vidare värna om att ingripanden

stöd av den nya lagen blir förenliga
konsumentpolitiska

grund. En länk av detta slag

relevant,

i prövningen

och

skall säkerställas

Med denna parallellkoppling

sker på samhällsekonomisk

en

att det

uppstår vad man kan kalla ett flöde mellan dess ändamâlsbestämmelse
själva missbruksparagrafen.

från

länk mellan

önskvärd

I den nya lagen - med dess inriktning

konkurrens

isolerad

varje juridisk-teknisk

anges syftet med lagen vara en från allmän synpunkt
Med en så opreciserad

i den nya lagen.

är ändamålsbestämmelsen

konkurrenslagen

lagtillämpningen.

att ha en nyckelroll

De ytterligare

från
över-
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I utländska

rättssystem

konkurrenslagstiftningen
enskilda

negativa effekter

eller annans näringsutövning.
och

faranden.

Därvid

ger möjlighet

i bred

omfattning

att

uppfattningen

som

företeelser.

Ett viktigt

Romfördraget.

syfte eller

förvanskas.

Denna beskrivning

utformning

som

EGs

Avgörande

i detta konkurrensrest

I förbudsfallen
förbjudet,

många

nationella

konkurrensen

fusionsprövningen
fallet prövar

utformats

negativa

finns i art 85 i

inskränks

förhindras,

på,

av en efektiv

eller

genom den
nämligen

ett

konkurrens.
av konkurren-

lagar

påverkan

den relevanta

eller tekniska

förfarandet

förbudsprincipen.

som en viss
marknaden.

fördelar

står att

får vidtas. Däremot bygger
Därför

som ett konkurrenstest

frågan om hämmandekravet

på konkurrensrättens

undantag från vad som är generellt

när vissa ekonomiska

i EG inte

haft

m.m. vilka beskrivs som att

på den negativa

vinna genom att det annars förbjudna
fusionskontrollen

sett

som sådan.

regleras enligt art 85 3

nämligen

sett,

är den reella minskningen

är således helt inriktat
ger

generellt

bygger

utvecklingen

eller

sen, inte koncentrationsökningen

konkurrensbegränsning

eller

Detta synes

förfarandena

förbjuda

har fått en senare efterföljare

fusionskontrollregler

liksom

förfarande.

som,

att konkurrensen

av förekomsten

regelsystem,

som ekonomiskt

hur detta kan uttryckas

hämmande

område,

att

Där förbjuds överenskommelser

de har till

EGs

för

bedöma

att

exempel

följd

för-

undantag till förbudet,

omständigheter

utgångspunkt

dessa är

att

effektiviteten

dispens. Dessa undantag eller dispenser bygger

att det framkommit

man

att det i det

upp

konkurrensbegränsande

förbjuder

talar till förmån för ett visst konkurrensbegränsande
betyda

har

är i stället att man utomlands

man vissa generella

kopplar

EG-rätten,

på prisbildningen,

Det normala

till individuell

då i allmänhet

inte byggts

som nämnts

fallet föreligger

generellt

för oss, särskilt

som har betydelse

är uppfyllt

har, som berörts,

där man i det enskilda
eller ej.
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huruvida

hämmas och, i så fall, i vilken grad får betydelse när

konkurrensen

Man kanske kan säga att frågeställningen

tillämpas.

bestämmelsen

genom att begreppet konkurrensbegränsning
att detta

uppmärksamma

av tekniska

begrepp

lagens räckvidd

in under

avvikelser

fri konkurrens

från den mycket

och operativt

lämpligt

fortsätta

att

om hämmande av konkurrensen
Emellertid

i enskilda

alltsedan

en analys och argumentering

inverkan

på konkurrensen
och nödvändigt

som formellt
negativa

framträder

måste

någon

gränsningen

förfarandet.

Den

nya

att frågan

för rättstillämp-

betydelse

resonemang

som MD och NO fört

är 1954 i princip

alltid

ha

just kring konkurrensbegränsningens
Detta är också ett

inslag i den nämnda prövningen.

Även i ett system

att bevisning

med den innebörden

och annans näringsutövning

effektivitet

av orsakssamband

skall föras om

krävas

En bedömning

mellan

konkurrensbe-

av detta slag torde aldrig

utan att man på något sätt prövar hur kraftigt

hämmar

grund för

marknaden.

och sådana effekter.

kunna genomföras
begränsningen

form

Det är dock

begrepp.

missbruksbestämmelse

på den relevanta

prisbildning,

effekter

med

tillkomst

KBLs

framträtt

logiskt

sett bygger

att behålla detta funktionellt

har självständig

torde i de konkreta

ärenden

rättsligt

denna punkt.

måste alltså byggas ut

Som nyss nämndes anges inte i nuvarande

ningen.

med fullständigt

enligt KL i sig inte kan vara tillräcklig

en näringsidkare

bestämmelsen

företeelser.

av vad som rent tekniskt sett i denna mening utgör

att förekomsten

förbjuda

att få

Det gäller

modell

sett brett täckande och väl inarbetade

en konkurrensbegränsning
att

teoretiska

mycket

avseenden inskränker

konkurrensbegränsning

som begreppet

gjorts

har

mångskiftande

av ytterst

på. Det är från effektivitetssynpunkt

självklart

som möjligt.

sett upp genom att de i olika

Dessa fångas juridiskt
eller bildar

mängder

skäl

antyds

får man då

nämns. Emellertid

för att få lagen så heltäckande

vittgående,

anges inte att frågan om

svenska missbruksbestämmelsen

I den nuvarande

konkurrensen.

Därmed

konkurrens-

är man automatiskt
försvagas,

själva frågeställningen

om i vad mån konkurrenstrycket

komma att försvagas,

till följd av konkurrensbegränsningen.

inne i

eller kan
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Som framgått

av det anförda är därmed frågan om graden av hämmande av

konkurrensen

alltså ett konkurrenstest

-

bärande element i den prövning
stämmelse

-

i själva verket

nästan helt saknas i lagtexten.

knappast tänka sig en situation

vid bedömning
effekter

prisbildningen

samtidigt

bedöms

Självfallet

bör detta konkurrenstest

hämma

tetsmálet,

effektiviteten

eller

konkurrensen,

dvs.

fördelningsmålet

bestämmelsen

vid

redovisat

bör alltså ange att man skall

nämligen

effektivi-

och konsumentmålet.

i det föregående bör i den nya missbruks-

sidan om konkurrenstestet

inte som särskilda

ställas upp de nuvarande kraven på negativa påverkningar

praktisk

vikt.

Prövningen

centreras på frågan om huruvida

på prisbildningen

och bevisningen

i det enskilda

då fortfarande

pris och effektivitet.

konkurrensbegränsningens

tyngd

in på resonemangen

att ändock
nämligen

Dessa kan

I botten

Vid bedömningen

de nämnda effektkriteriema.

sådant fall kan det finnas anledning

fallet

hämmas eller ej, eller kan

konkurrensen

komma att hämmas, genom den aktuella konkurrensbegränsningen.
ligger

rekvisit

Detta innebär som förut nämnts ingen saklig förändring

och effektiviteten.
av särskild

den

sänka konkurrenstrycket.

mot de fyra målen i ändamålsbestämmelsen,

Av skäl som kommittén

att

Detta bör vidare ske i vad som blir en

av konkurrensen.

tillväxtmålet,

utan

i den nya lagen komma till uttryck direkt

Den nya missbruksbestämmelsen

beakta hämmandet
avvägning

där en konkurrensbegränsning

enligt gällande rätt anses ha, eller medföra fara för, negativa

på exempelvis

i lagtexten.

och

som sker redan enligt gällande missbruksbe-

denna prövningsgrund
- trots att

Man kan

ett centralt

i ett
kring

vara ett sätt att söka skatta

och farlighetsgrad

som konkurrenshäm-

mande faktor.

Det nuvarande
övning

försvårande

utgör för närvarande

etableringens
mentkollektivet.
relativt

rekvisitet

grundläggande

den enda påminnelse
betydelse

Försvåranderekvisitet

undanskymd

eller hindrande

av annans näringsut-

som KL ger om den fria

för samhällsekonomin
har

plats i rättstillämpningen,

samtidigt

kommit

och konsuatt

få en

om man ser till dess vikt som
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Ofta har det haft betydelse

självständigt

rekvisit.

som drabbat

lågprisföretag.

ganska

lätt

genom leveransvägran,
vägran

har därvid i praktiken
skadlig

svårandet av verksamheten

hos nya företagsformer

bedömts som negativt för

medfört

skadlig

inte på detta sätt fokuserats på lågprisaspekter

bedömningen

försvårat

mer allmänt

verkan.

När

respektive

nya

inte om ett

mer avgörande,

utan om konkurrensbe-

i sin näringsutövning

visst enskilt företag motverkas
gränsningen

ha blivit

synes för prövningen

företagsformer

sätt har för-

och den vägen lett till bedömningen

konkurrensbegränsningen

att den aktuella

för att denna

avgörande

blivit

På motsvarande

verkan.

i näringslivet

effektivitetsutvecklingen

genom

som en följd av försvårandet

på prisbildningen,

medföra

bedömts

i allmänhet

negativt

påverkats

att prisbildningen

Effekterna

leveransvägran.

har man därvid

Via försvårandet

härleda

kunnat

i fall av leveransvägran

eller hindrat

nyföretagande

i en

m.m.

viss bransch.

anser att de aspekter som ligger bakom försvårande-

Konkurrenskommittén
rekvisitet

är centrala och väsentliga också för den nya lagen och närmast bör

tillmätas

ökad betydelse.

effektiv

Etableringsfrihetens

har därför

konkurrens

ändamålsbestämmelsen.

Därutöver

eller hindrandet

försvårandet

markerats
gäller

försvårande

inte rekvisitet

en

slagits fast i

synsätt att just

för andra i det enskilda
då man i konkur-

Redan därför

behöver

eller hindrande av annans näringsutövning

komma

hämmas.

i den nya missbruksbestämmelsen.

till särskilt

uttryck

Kommittén

vill tillägga

att pröva avvägningen
inommärkeskonkurrens
vidareutveckling

med kommitténs

som får betydelse

om konkurrensen

renstestets form prövar

genom att principen

av näringsutövningen

fallet kan ha en tyngd och omfattning

för att främja

nyckelroll

att det måste vara en uppgift

mellan de intressen som finns att beakta då det gäller
mellanmärkeskonkurrens.

kontra

i rättspraxis

och mellanmärkeskonkurrens.
beakta sådana aspekter.

för rättstillämpningen

vara

gång med ökad tonvikt

Konkurrenstestet

Samtidigt

Här

ger fullt

synes

en

på mångfald

utrymme

för att

ger ett sådant test frihet för MD att också
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framdeles
effektiv

I

välja

den kurs

som framstår

som riktigast

för

att gynna

en

konkurrens.

den

missbruksbestämmelsen

nya

ändamålsparagrafen,
i bestämmelsen
tillväxtmålet,

tydligt

en koppling

göras

så att det står klart i rättstillämpningen

angivna

målen

fördelningsmålet

år av betydelse,

dvs.

till

att samtliga

de

effektivitetsmålet,

och konsumentmålet.

bör i de nu diskuterade

Lagtexten
inriktas

bör

avseendena utformas

på frågan om en konkurrensbegränsning

så att prövningen

motverkar

ändamålet

med

den nya lagen genom att hämma eller vara ägnad att hämma förekomsten
eller

utvecklingen

koppling

av en efektiv

konkurrens.

Därigenom

sker alltså

en

mening är det uteslutet att ha ett system där förbud

får

till lagens ändamålsbestämmelse.

Enligt

kommitténs

riktas

mot varje

konkurrensbegränsning

ändamål och därtill
nämligen

hämmar

i det enskilda

konkurrensen.

fallet

positiv

effekt

princip

vara av ekonomisk

som motverkar

sett från allmän

Konkurrensbegränsningen

hämta ett försvar
synpunkt.

i omständigheter

Dessa omständigheter

art för att kunna tillmätas

för- och nackdelarna.

ändamålsbestämmelsen

Mot varandra

Vägningen

kan i ett enskilt

förfarandet.

bör då i

avvägning

av

bör då ske inom den ram

fall komma att stå, å ena sidan, ett påtagligt
ett sätt som kan försvaga konkurrenstrycket

i kanske betydande grad och, å den andra sidan, det ekonomiska
produktion

son1 har

bildar.

hämmande av konkurrensen

rationellare

kan

betydelse i samman-

hanget. I sådana fall måste ske en samlad, samhällsekonomisk
de ekonomiska

den nya lagens

värdet av

vilket uppnås just genom det konkurrensbegränsande

Ju mer konkurrenstrycket

försvagas desto större blir risken för

att saldot skall bli negativt för samhällsekonomin

och konsumentkollektivet.

Så sker när till det negativa nettot bidrar de fem typer av kostnader som har
redovisats i kapitel

Dessa år allokeringsförlustema,

inkomstöverföringsef-
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fektema,

de s.k. lobbingkostnadema,

de dynamiska

värdering

Vid

måste alltså i princip

prövningen

får bl.a.

uppmärksammas,

av olika kostnader görs, den alternativa

av en viss konkurrensbegränsning.
också av stor betydelse.

i sin helhet på den relevanta

marknaden.

dynamiska

för bedömningen
Bedömningen

nu anförda beskrivs

effektiv

konkurrens.

konkurrens.

framkallar

i ärendet.

bestämmas i mer konkreta

termer.

cipiella

utgångspunkten

minskar

konkurrensens

sammanhanget.
finns inbyggt
i själva

för

slutresultat

den

i rekvisitet

beskrivning.

till

måttstocken

konkurrensbegränsningen
kan nivåer

Analysen

av detta slag

i ett enskilt ärende
när det gäller

på konkurrensen.

Den prin-

är således den att konkurrensbegränsningar
effektivitet

hämmande

Detta uttrycks

lagtexten.

Emellertid

ett

effekter

utgör den
av

i förhållande

Självfallet

den aktuella konkurrensbegränsningens

risker

Det

tillämpningen

att utgå från vilket

Det är den nivåsänkning

som får betydelse

Vid

kan dock ge en allmän bild om tänkbar grad av målawikelse,

Även

är

måste alltså präglas

konkurrensen

till att upprätthålla.

har man därmed i princip

konkurrenbegränsningen

normalt

effekterna

är konkurrensen

möjliga

grundas på synsättet att den effektiva

aktuella

skapar

effekterna

mer i detalj i specialmotiveringen.

nivå som lagen skall medverka
bestämmelsen

till

av samhällets

av de ekonomiska

De långsiktiga
Centralt

när försök

användning

av vad som totalt sett är bäst för att få effektivast

Bestämmelsen

samt

ske från samhällsekonomisk

resurser som kan aktualiseras vid bedömningen

givetvis

genom ineffektivitet

effektivitetsförlustema.

Den samlade avvägningen
utgångspunkt.

förlusterna

är önskvärda

av

skadlig verkan.

Så bör dock

bör väljas termen är

konkurrensen

för närvarande

som

från allmän synpunkt.

är

beaktansvärda

genom begreppet

Idag kommer

risk

som

detta inte till uttryck

ske i den nya missbruksbestämmelsen.
ägnad att hämma,

i

såsom en mer adekvat
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av det som kan åberopas till försvar

För prövningen

som markerar att prövningen

gränsning bör användas ett uppsamlingsrekvisit

eller

förbjuda

sen framstår
synpunktema

kan tillgodoses

uttrycket

skadlig

när begreppet

Att

använda

synpunkt.

allmän

från

av begreppet

stämmelsen.

i själva bestämmelsen

finns inte och ett införande
kan på ett

Emellertid

utgör

till vad som sedan länge allmänt brukar kallas missbruksbeKommittén

missbruksbestämmelse

lämnar i detta syfte förslag om att bestämmelsen
med följande

rubrik

lydelse:

Allmän

konkurrensbegränsningar.

mot skadliga

bör genom

konkurrensbegränsning
inriktning

är inte lämpligt.

av att den nya lagregeln

markering

skall i lagen föregås av en särskild

Bestämmelsen

rekvisit

skapa problem.

skulle därmed givetvis

annat sätt göras en i sig önskvärd
motsvarigheten

med skadlig verkan tas bort.

ett ytterligare

Något behov av att tillföra

använda

g som sammanfattande beteckning,

konkurrensbegränsningar

missbruk

begreppet

också

kan därigenom

Man

konkurrensbegränsnin

termen

använda

att i lagtexten

genom

att de anförda

anser kommittén

av skadlighet

som en form

skadligt

Eftersom ett hämmande av konkurren-

är uppfyllda.

missbruksbestämmelsen

att

enligt

och allmänprövningsrekvisitet

att hämmandekravet

därför

som är möjliga

av de konkurrensbegränsningar

klassificering

termen

behovet av att ha en beteckning

måste tillgodoses

utgå. Vidare

otillbörligt

bör dock därvid

Som nämnts tidigare

synpunkt.

sker från allmän

för en konkurrensbe-

sin avfattning

slå fast vad som är en skadlig

i lagens mening och samtidigt

genom att det i paragrafen

ges en starkt operativ

anges att åtgärd skall vidtas mot en

sådan konkurrensbegränsning.

I specialmotiveringen

redovisas

lägger i bestämmelsen

och dess olika

närmare

den innebörd

rekvisit.

nuvarande begreppet skadlig verkan i förhållande
sägas att begreppets
utformning

olika

delar

materiellt

som kommittén

Sammantaget

kan om det

till den nya bestämmelsen

har påverkat

bestämmelsens

flera sätt fastän detta inte i alla avseenden framträder

i själva
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lagtexten.

Rekvisitet

närvarande.

från

näringsutövning

Rekvisitet

har dels markerats

sen genom uttrycket

främjar

och effektivitet

i positiva

av nya företag,
innehåll.

framträder

som något nytt när det gäller lagtext

tillämpningen

Därför
skadlig

av tidigare

verkan

omfattande
litteraturen.

Härigenom

stadga och konkretion
utgångspunkt

i

Effekter

särskilt.

på pris-

till hämman-

Konkurrenstestet

men utgör i själva verket

som görs sedan lång tid vid

och nu gällande missbruksbestämmelse.

har införlivats

rättspraxis

prövas

bedömning

är det befogat att säga att viktiga

missbruksbestämmelsen.

ställning.

behöver

del av den materiella

dels byggts in som

den givna bakgrunden

även

en viktig

för

termer i ändamälsbestämmel-

materiella

bildar alltjämt
de

liksom

dock

till nuläget genom kopplingen

dekriteriet

om

anges

försvärande eller hindrande av annans

etablering

del av konkurrenstestets

bildning

synpunkt

Det begränsas dock i förhållande

till ändamälsbestämmelsen.

en viktig

allmän

med det materiella

Detta innebär
som vuxit

delar av det nuvarande

att vi har bevarat

i den nya

värdet

av den

fram och belysts i den rättsvetenskapliga

fär den nya bestämmelsen
redan från början.

hittillsvarande

innehållet

begreppet

praxis

en betydande

Dess tillämpning
när

kommittén

rättslig

bör alltså ta sin
inte

tagit

annan
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Missbruk

11.2

av

ställning

dominerande

av domine-

Kommittén föreslår en särskild bestämmelse om missbruk
rande ställning. När ett dominerande företag
i fråga om pris m.m.,
diskriminerar
2. tillämpar exklusivavtal,

3. säljvägrar eller
4. tillämpar kopplingsförbehåll
skall anses skadligt
missbruk varvid förfarandet
kan det föreligga
Företaget kan åberopa
enligt den allmänna missbruksbeståmmelsen.
konkurrensbegränsningen.
omständigheter
som utgör ursäkt för

Det är en viktig

i Sverige och utomlands

inom konkurrensrätten

princip

ställning än på andra

dominerande
man ställer strängare krav på företag med
företag.

starka

Den

utgör

marknadspositionen

Om företaget använder sin dominerande

gränsning.

att

i sig en konkurrensbeställning för konkurrens-

finns det risk för att betydande skadliga verkningar

begränsande förfaranden
uppkommer.

företag

Dominerande

gynna sig själva

och konkurrenterna

sättningar att i kontakter
nas bekostnad.

förhållande

behöver.

med myndigheter

bekostnad.

av offentliga

kan genom exklusivavtal
och därigenom

sätt kan ett dominerande
genom att bl.a. försvåra

förbehålla
försvåra
företag

Dominerande

och härige-

Sådana företag

företag

gynna sig själva

m.m.

normer

har förut-

konkurrenter-

små. Dominerande

för konkurrenterna.

konkurrentemas

ofta

företag
ut på

På en mängd olika

den återstående

verksamhet.

Det kan

där myndigheter

sig de bästa distributionskanalema

reducera

till

som både det dominerande

att samarbeta med stora företag framför

marknaden

i

Det kan vara fråga om att komma över butikslägen.

också gälla utformning
föredrar

konkurrentemas

vissa insatsresurser

kan också monopolisera
företaget

köparmakt

med sina konkurrenter

som man har gemensamt

leverantörer,
nom indirekt

sin

missbruka

kan

konkurrensen
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dominerande

Begreppet
prövning

ställning

av företagsförvärv.

innebörd.

Kommitténs

dominerande

ställning

har central

I avsnitt

fortsatta

för reglerna

betydelse

12.2.2 belyses närmare

överväganden

om

begreppets

missbruk

rörande

av

skall ha samma innebörd

utgår från att begreppet

i

dessa båda sammanhang.

Frånsett

reglerna

företagsförvärv

om

konkurrensbegränsningar
till

uttryck

Canada innehåller
dominerande

lagtext.

lagstiftningen

ställning.

har följande

KLs

som Finland

I andra länder

uttryckliga

bestämmelser

Samma sak gäller EG-rätten.

till

ställning inte kommit

av företag med dominerande

i nu gällande

inställningen

har den stränga

och

om missbruk

av

Art 86 i Romfördraget

lydelse:

Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande
ställning på den gemensamma marknaden eller inom en väsentlig
del av denna är, i den utsträckning
det är ägnat att påverka
handeln mellan medlemsstaterna, oförenligt med den gemensamma marknaden och förbjudet.
Missbruk kan särskilt bestå
a direkt eller indirekt påtvingande av oskäliga inköps- eller försäljningspriser
eller andra oskäliga affärsvillkor,
b begränsning av produktion, avsättning eller teknisk utveckling
till förfång för konsumenterna,
prestationer
för likvärdiga
c tillämpning
av olika villkor
varigenom dessa tillskyndas nackdel
gentemot handelspartner,
i konkurrensen,
såsom villkor
för avtal, att avtalspartner
d uppställande
godkänner tilläggsprestationer,
vilka varken till sin natur eller
enligt handelsbruk har något samband med föremålet för avtalet.

Inom EG råder således förbud

mot missbruk

av dominerande

skall

prisbildningen,

anses ha skadliga

missbruk av dominerande
missbruk

av

effektiviteten

hämmar

ställning

dominerande

ställning

verkningar
inom

I

anges att en konkurrensbe-

den finska lagen om konkurrensbegränsningar
gränsning

ställning.

bl.a.

om

näringslivet

marknaden.

den påverkar
eller

leder

Det anges vidare:

marknaden

anses bl.a.

till

Såsom
att

en
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affårsidkare

utan sakskäl avstår från ett affärsförhållande,

affärsvillkor

som inte bygger på god handelssed och som begränsar kundens

handlingsfrihet,

tillämpar

syftar

uppenbart
dominerande

till

marknaden

som missbruk

konkurrenslagen

av dominerande

missbruk.

Som

hur

den

skall

preciseras

tillämpning.

paragraf

ställning

En sådan precisering

sådana förfaranden

ofta är särskilt

bör därför

dominerande

ställning.

Systematiskt

reglerna

farliga

exempel

konkretiserar

rättstillämpningen.

innebär

inom

ramen

en bestämmelse
för

om företagsförvärv

är det fråga

om

ingripanden

företag

att

I en särskild
missbruk

av

generalklausu-

Den ger även ökade
av olika förfaranden.

en special-

missbruksbestämmelsen.

utgör en sådan specialreglering.
mot

bestämmelsens

om dominansmissbruk

den allmänna

av

att i lagen

även med hänsyn till

för konkurrensen.

En sådan bestämmelse

skall

som vidtas

för

en
den

innebörd

som skall
är angelägen

på

innehåller

möjligt

gälla

innebörd

bygger

är det däremot

för företagen att bedöma konsekvenserna

möjligheter

missbruks-

allmänna

vars närmare

anges vad som kan utgöra

lens innebörd och ger Ökad stadga

reglering

på marknaden.

och med hänsyn härtill

förutsättningar

ange vilka

mot sådant

att förfarandet

bl.a.

Missbruksbestämmelsen

bedömningsgrunder,

med dominerande

närmare

är inte uttömmande.

I fråga om konkurrensbegränsningar

i praxis.

betecknas

Där redovisas bestämmelsens

i efterhand

hållna

allmänt

vilka

eller åläggande

anges i lagen

konkurrensen

tillämpas.

skadlighetsbedömning

företag

härför

minskar

Uppräkningen

med förbud

får ett annat innehåll.

bestämmelse

enbart

vid

föreslår i avsnitt 11.1 att konkurrenslagens

Kommittén

och

i syfte att begränsa konkurrensen

ställning.

förutsättning

eller väsentligt

hämmar

sin

anger nio förfaranden

kan ingripa

Konkurrensdomstolen

eller

av andra nyttigheter.

eller marknadsföring

Den canadensiska

oskälig

är

som

sig av

och att han utnyttjar

konkurrensen

att begränsa

ställning

produktion

en prissättningspraxis

använder

Även

I båda fallen

med dominerande

ställning:
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reglerna

om företagsförvärv

dominansmissbruk

rande ställningen
riktad

företaget

bestämmelsen

behandlar

mot den situation
vissa

som uppkommer

konkurrensbegränsande

den dominerande

överväganden

ställningen.

är att den relevanta

förekomsten

Normala

åtgärder

marknaden

marknadssituation

kan

balansen.

kopplingar

företaget

och andra beteenden

Det kan diskuteras

ställning.

bestämmelse

i

missbruk.

framgått

är

som antingen

som i det enskilda

I den senare konstruktionen

fallet

mer framträdande

ation med ett dominerande
åtgärder

ställning

mening bör bestämmelsen

företaget befäster eller förstärker

inte vidtar

betänkliga

vanligt

och

när de

en

motsvarande

icke

uttömmande

som missbruk

kan vara att bedöma

tas

i

frågan

i det aktuella

eller
som

att väga in

om

huruvida

fallet.

rikta in sig på beteenden och

risker

för att det dominerande

sin marknadsdominans.

I en marknadssitu-

företag är det således särskilt viktigt

som hämmar

av

att

får man därvid möjlighet

skall betecknas som ett missbruk

innan

det

betecknas

förfarandet

som innebär

växa upp i balans

dess marknadsmakt

innehåller

omständigheter

åtgärder

Det är i en sådan

som skall anses utgöra missbruk

rättsordningar

av förfaranden

kommitténs

mark-

i dominanssituationen

som särskilt

ytterligare

Enligt

farlig

kan vissa konkurrensbegränsande

framstå

förfaranden
Som

andra

som något

i och med

marknadsdominansen.

vilka

dominerande

uppräkning

att minska

I detta perspektiv

befäster eller förstärker

utpekas

för

därmed

för kommitténs

är ur balans

angeläget att låta en sidokonkurrens

med det dominerande

och

och konsumenterna

marknadsmekanismer

Den är

när det dominerande

ha upphört att fungera i kanske mycket stor utsträckning.

återställa

om

mot den domine-

Utgångspunkten

av en för samhällsekonomin

nadsdominans.

inte ingrepp

i sig, trots att denna kan ha skadliga verkningar.

vidtar

missbrukar

bestämmelsen

syftar till åtgärdskontroll.

Den nu diskuterade

i stället

syftar till strukturkontroll,

förekomsten

eller

att företaget

utvecklingen

av en
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effektiv

Behovet

konkurrens.
framhållit

kommittén

konkurrenstryck,

verksamt

ett

av

som

i andra sammanhang,

gör sig således gällande även i

bör en bestämmelse

om dominansmissbruk

detta sammanhang.

Mot

denna bakgrund

från det dominerande

hand avse vissa förfaranden
försvagar

företaget som slår ut eller
dem att expandera

eller hindrar

aktörer på marknaden

befintliga

i första

för att hindra nyetablering.

samt åtgärder

Kommittén

anser att man inte bör ha en regel som slår fast att uppräknade

förfaranden

är att anse som missbruk.

-

har att beakta alla de omständigheter

farandets

förekomsten

inverkan

detta

För

om vad som ligger

kunskapen

företagets

måste gälla att de omständigheter

ha betydande
stämplas

är företaget

bakom

tyngd

från

som missbruk.

allmän

av att konkurrensbe-

kring

som har den bästa

agerande i ett visst fall.

som företaget vill åberopa måste

synpunkt

Det finns

en effektiv

av

och lägger fram utredning

även att det

talar

av för-

Betydelsen

företag är det befogat att företaget

förfarandet

anger de skäl som motiverar

vidtagit.

mot bakgrund

vidtas av ett dominerande

gränsningen

rörande det

som framkommit

utvecklingen

eller

Särskilt

har nyss berörts.

konkurrens

Allmänt

företaget

som det dominerande

förfarande

detta.

MD - och konkurrens-

bör finnas för att väga in andra aspekter.

utrymme
verket

En sådan regel skulle slå för hårt. Ett

för

att förfarandet

inte

skall

starka skäl att här inta en restriktiv

hållning.

Vad nu har anförts utgör i och för sig skäl för att helt lägga bevisbördan
att förfarandet
denna möjlighet.

inte utgör missbruk

av formella

Kommittén

har övervägt

övervägande skäl talar dock för att ett företag inte åläggs

att styrka att omständigheter
stället ligga

på företaget.

för

har betydelse från allmän synpunkt.

MD att göra den nödvändiga
bevisbördekrav.

avvägningen

Det får i

utan tillämpning

161
Den diskuterade

bestämmelsen

bör avse inte bara den situationen

ett företag som är dominerande.
tillsammans

av flera

ägarintressen

eller

bestämmelserna
tillämpar

mindre

Den dominerande
företag

förfarande

Detsamma

Missbruk

vad som gäller

motsvarar

enligt

att flera företag

utan att ha en sådan intressegemenskap
om de tillsammans

gäller om företagen

Missbruksbestämmelsen

kan innehas

av gemensamma

Även den situationen

om företagsförvärv.

bör falla in under bestämmelsen,
ställning.

som sammanhålls

på annat sätt. Detta

ett gemensamt

ställningen

att det är

bör ges följande

har en dominerande

inte konkurrerar

inbördes.

innehåll:

av marknadsdominans

Om en eller flera näringsidkare
som har en dominerande
ställning
på marknaden
vidtar
ett konkurrensbegränsande
förfarande, vilket innebär ett missbruk av denna ställning, skall
förfarandet anses skadligt enligt 13
Såsom missbruk kan anses bland andra följande konkurrensbegränsande förfaranden:
missgynnande av annan näringsidkare
i fråga om pris,
rabatt eller annat affärsvillkor
vid inköp eller försäljning,
exklusivavtal
och liknande
förfaranden
som binder
leverantörer eller distributionskanaler,
säljvägran eller annat avstående från affärsförhållande
utan
saklig grund,
uppställande såsom villkor för avtal att avtalspartner godkänner tilläggsprestationer,
vilka varken till sin natur eller enligt
sedvänja har något samband med föremålet för avtalet.

Bestämmelsens

allmänna uppbyggnad

ras. Bestämmelsen
vidtagits

utgår från att det konkurrensbegränsande

av ett eller flera företag med dominerande

det vid prövningen
som

och innebörd bör här först kommente-

återfinns

klarläggas
Bevisbördan

i

fastslås att förfarandet
bestämmelsens

huruvida

ett företag

för de omständigheter

förfarandet

ställning.

Härefter

har
skall

faller in under de beskrivningar

andra

stycke.

Det

tillämpar

olika

priser

som utgör dominerande

måste
för

exempelvis

olika

ställning

köpare.
och den

162
på den som gör ansökan

primärt

ligger

konkurrensbegränsningen

aktuella
hos MD.

krav

de stränga

stämmelsen.

kan visa att förfarandet

Om företaget

effekter,

negativa

skall

farandet

enligt

konkurrenslagen

De förfaranden
rande ställning
horisontella

utgör endast exempel.

den

utmärker

förfarandena

gentemot

av domineÄven

Dessa har fått vertikal

mot konkurrenter

av marknadsmakt

Förfarandena

konkurrenter.

eller potentiella

kan förfarandena
tidigare

eller

kan

framstå

som ett

senare led. Det som

är alltså att företaget - eller företagen - genom dessa

annat sätt negativt påverkar konkurrensförutsättningama.

Det bör påpekas att beteckningen
något krav

För-

enligt

anses skadligt

omfattas dock av bestämmelsen.

förfaranden

missbruk

innebär

ställning.

kan innebära missbruk

som enligt lagförslaget

eller

stycket

särskild

Detta innebär att MD skall vidta åtgärd

utan att så är syftet eller följden

snedvrider

har

mot den skadliga konkurrensbegränsningen.

ha sin udd riktad

därvid

det första

missbruksbestämmelsen.

allmänna

Även

därmed

förfarandets

inte uppväger

av dominerande

är det fråga om ett missbruk

betydelse,

att det inte

på konkurrenstrycket

effekterna

varvid

eller är ägnat

utgångspunkter

är då från ekonomiska

Om det som talar för förfarandet

ointressant.

enligt

Företeelsen

missbruk.

föreligger

bli

måste slutsatsen

effekter

att få - konkurrenshämmande

inte har

i en

missbruksbe-

den allmänna

enligt

en skadlighetsbedömning

till

sig redan från början

De placerar

när de vidtas av ett sådant företag.
gränszon

framstår som särskilt betänkliga,

som uppräknas i bestämmelsen

förfaranden

De

agerande.

företags

dominerande

för

gäller

som

måste ske med beaktande av

Bedömningen

anses godtagbart.

att förfarandet

som kan motivera

avser de skäl och omständigheter

Nästa led i prövningen

missbruk

att förfarandet

av dominerande

skall vara uppsåtligt.

ställning

inte
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De förfaranden

som anges i uppräkningen

tjänster eller andra nyttigheter,

avser utan inskränkning

även när terminologi

varuområdet.

Det är inte fråga om en uttömmande

Kommitténs

förslag

ställning

får en specifik

generalklausulen.
utgör

innebär

exempel

att begreppet

innebörd

på missbruksfall

syftar

gällande

rått utöver

allmänna

missbruksbestämmelsen.

Särskilt

Inom

vad som följer

om blockbildningen

såväl

-

uppräkning.

missbruk

dominerande

av

kopplingen

av själva de förfaranden

förslaget

inte till

av förslaget

till

till
som

någon ändring

ny lydelse

i

av den

inom detaljhandeln

partihandels-

grupperingarblock

och exempel utgår från

genom den uttryckliga

I fråga om bedömningen

varor,

som detaljhandelsled

ICA,

KF

är

det framför

och D- och Sabagruppen

allt

tre

som är fram-

trädande.

Blockbildningen
utveckling

har

i

mycket

som i sin tur påverkats

utvecklingen

av antalet butiker,

sortimentutvecklingen

högre

uppskattats

koncentration

leveranstider,

på

och urbaniseringen
grossisterna.

Antalet

grossistfunktionens
faktorer,

där bl.a.

inköpens storlek per gång och

växte dagligvaruhandeln

Antalet

blev orationell.

lång

tid.

och
har

till omkring

var så många att inköpen

Inköpsvolymema

Detta förhållande

och nya grossistfunktioner.

dagligvarugrossister

Dessa levererade

säljare och konsulenter

en oproportionerligt

hanteringen

påverkat

av en mängd olika

till ca 700 i början av l920-talet.

17 000 butiker.
upptog

krav

grad

varit av stor betydelse.

Genom industrialiseringen
ställde

hög

var

små

drev på utvecklingen

och
mot

164
påverkade

Självbetjäningen
Bl.a.

krävde

varorna

utvecklingen

också

kundanpassade

systemet

varit

har givetvis

praktiskt

att kunna få huvuddelen

För butikerna

från grossistema

leverera

att

utvecklingen

påverkat

större volymer

allivsbutiker

mot

Detta

Omvänt har stordriftsönskemålen

i butiksledet.

utvecklingen

påverkat

i grossistledet

var det

från en grossist.

av sitt varubehov

krav innebar större grossister med bredare sortiment.
fördelarna

Sam-

ändrade konsumtions-

förutsättning.

en viktig

mönster

inbördes.

varandra

i stort och därmed konsumenternas

hällsutvecklingen

av

förutsättning.

var här en viktig

har påverkat

i de två handelsleden

Utvecklingen

Standardisering

förpackningar.

långt tidigare

som hade påbörjats

dagligvaruhandeln.

inom

har också

till färre butiker

butiker

att antalet

till

och lett

minskat.

Teknikutvecklingen
sammanhanget

spelat en stor roll.

Blockbildningen

inneburit

har

leveranser,

styrka

i

prissättningsservice,

utbildning

bildningen

innebar

fördelaktiga
förklaras

en

rabatter ökar.

förstärkt

på marknaden

har integrationen

block varit en viktig

strategi.

butiken,

av

i attraktiva

lägen.

av betydelse.

varit

SAVA-aktii mark-

Styrkan

med starka enheter.

förhandlingsposition

stärks och möjligheter

Blockbildningen

av den konkurrenssituation

i form av säkra

och veckoannonsering

ökar om det sker centralt
också

här

av varorna.

skötsel

har fått ökat utrymme.

Förhandlingspositionen

industrin.

har

karaktär

ändrade

och extrapriserbjudanden

nadsföringsarbetet

med

och hjälp vid etablering

i form av samaktiviteter

Reklamarbete

hjälp

marknadsföring,

Marknadsföringsarbetets

viteter

distribution

en rationellare

samarbete med grossisten har också gett fördelar

Butikens

har i

och distributionssektorn

både transport-

inom

gentemot

att förhandla

kan slutligen

Block-

sig till

till en del också

som rått. I syfte att stärka sin position
mellan

detaljist

och grossist

inom

resp.
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Vad hittills
inom

redogjorts

för är några viktiga

dagligvaruhandeln

förklaringar

med tre framträdande

senare år har en del negativa konsekvenser

till dagens struktur

block

på marknaden.

av blockbildningen

På

uppmärksam-

mats i olika utredningar.

Bindningen

mellan grossist och detaljist

de olika typer av formella
konsumentföreningama
Detaljinvest

inom

och informella

D- och Sabagruppen.

gentemot resp. grossist.

som föreskriver
här
inom

ICA-handlare

80 % av

till konsumbutikema

grossist de vill,
kommer

fördelar

ema har åtminstone
av sitt

sortiment

leverantörer

sitt

Men

grossisten,

dels för distribution

industrin
eventuellt

industrin

kanske bara tillfälligt
vara känsligt

av sin volym

möta

konkurrens

är beroende

av andra produkter

grossisten

egna

fria att göra

som levereras
ICA och KF
har vidare

säkrad. På delar
från

som kan ha intresse av att leverera

butikerna.

den

genom rabatter och bonus. Grossist-

grossisten

kan dock

dels för att åter få nyttja

är formellt

Butikemaföreningarna

på kort sikt huvuddelen

eftersom

via

varubehov

ca 90 % från den egna rörelsen.

av stor köptrohet

industriledet

Vad detta konkret

men av dagligvaroma

säljer endast till de egna medlemmarna.
ekonomiska

som är belägen

genom att en genomsnittlig

grossisten. Konsumentföreningarnakonsumbutikema
sina inköp från vilken

kurs.

men stadgan uttalar dock ett krav

visar sig i praktiken

omkring

täcker

sin

och Vivobutik

utsträckning

har sin rörelse.

en tolkningsfråga

Köptroheten

är knuten till

från den distributionscentral

där ICA-handlaren

innebär är visserligen

samt också till

Konsum-

i största möjliga

att ICA-köpmannen

det område

som knyter butikerna

Att detaljisten

hos en ICA-,

menas här

Som exempel kan nämnas 5 § i ICA-stadgan

skall täcka sitt varubehov

på köptrohet.

bindningar

till resp. blocks partihandelsföretag

grossist visar sig bl.a. i köptroheten
m.fl.

är stark. Med bindning

att gå förbi partiledet.

direkt

direkt

av goda relationer

till
till

eller till andra butiker,
av det sortiment

för distribution

vill leverera

sina egna

till

butiksledet,kan

som
det
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sätt att stärka bindningarna

bonus och rabatter finns olika

Förutom

grossist och detaljist.

Under

innebär en rationalisering

utvecklat

senare år har partihandelsföretagen
Samtidigt

för de egna butikerna.

databaserade bestållningssystem

mellan

som detta

blir effekten också att inköp via andra kanaler blir

mindre intressanta.

etablering,

Den service som ges centralt inom olika områden prissättning,
marknadsföring,

investeringar

som riskfullt

genom att det framstår

och

marknaden

mindre

oftast

detaljist

och grossist

leverera

sina produkter

kan medföra

problem

för lokala

Enligt

handeln finns det emellertid

sida att få

lokalt

producerade

producerade

lokalt

Den

trygghet

sortiment

produkter

tillräckligt

livsmedel

det egna blocket

och leveranser

samt de krav

många gånger svårt för lokala producenter
lokala producenter

ges möjlighet

påpekar

ökat men att

många lokala producenter

blir förhållandevis

erbjuder

Handeln

i sortimentet

stora och regelbundna

produkterna

att få

ett stort intresse från dess

i butikerna.

är dels att det inte finns tillräckligt

som kan erbjuda

producenter

mellan

handeln och få ut sitt sortiment

till den etablerade

producerade

in på

i det här samman-

och bindningarna

till butikerna.

också att andelen lokalt

att komma

som uppmärksammats

distributionsapparaten

storskaliga

Den

möjligheter

producenters

år ett annat problem

hanget.

problemen

kort sikt sällan något

inköpsalternativ.

konkurrenskraftigt

Lokala

till grossisten

och osäkert att bryta med sitt block.

har detaljisten

av sitt sortiment

För huvuddelen

också handlaren

knyter

osv.

i fråga

leveranser,

dels att de

dyra.

om

stora volymer
att få leverera.

att sälja sina produkter

regelbundenhet

i

som ställs gör det
Det år viktigt

att

genom kedjornas

butiker.

Den hembudsskyldighet

på aktierna som förekommer

invest är en annan mer formell

bindning

inom ICA och Detalj-

som förhindrar

butiksinnehavaren
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utanför någon

att med sin butik lämna t.ex. ICA och bedriva verksamheten
Olika

av kedjorna.

gör det omöjligt

regler

övergå

att t.ex.

till

vill upp-

av inköpen från en annan grossist. Om ICA-handlaren

huvuddelen

kan han inte heller sälja butiken

höra med verksamheten

att göra

till

butiksbolaget

någon annan än den som ICA anvisar.

somsluts

avtalet

mellan ICA

blivande
Efter

hembudsskyldigheten.

Enligt

ICA-avtalets

för avtalet att butiken

förblir

en ICA-butik.

så småningom

§ l.l

till

ICA

anges som en förutsättning
förbinder

ICA-handlaren

sig att

I avtalets § 2.2

är skyldig att erbjuda sina aktier i butiken

om han vill

Detaljhandel

upp alla

Detta möjliggör

behåller.

inte överlåta aktierna till någon annan än ICA Detaljhandel.
anges vidare att ICA-köpmannen

den

där han till att börja med äger 9 %.

en som ICA Detaljhandel

aktier i bolaget förutom

bildar

Detaljhandel

ICA

plan köper handlaren

uppgjord

en i förväg

med

ett aktiebolag

ICA-handlaren

och som är

och ICA-handlaren

Detaljhandel

Tillsammans

ñnansieringsavtal.

ett

regleras inom ICA av det s.k. ICA--

om hembudsskyldighet

Bestämmelserna

sina

sälja eller på annat sätt överlåta

aktier.

med fastighetsägaren.

ICA

butik i lokalen.
butiksbolaget

och

för

ledare

dess

förbundet

upphörande,

som förbundet

bl.a. om butiksbolaget

om medlemskapet

ICA-handlaren

och lojalt samverkar

ger regionföretaget

Hyreskontraktet

för butiksbolaget
är förutsättningen

hyreskontraktet

i ICA-förbundet

medlemmar
riktlinjer

Enligt

i ICA-förbundet

butiksbolag

lämna

att driva en ICAför kontraktet

att

hyrestiden

är

under

som medlemmar

uppdragit

§

sedan

enligt de

4 i ICA-stadgan.

rätt att säga upp avtalet till omedelbart
inte följer ICA-förbundets

stadgar samt

upphör.

Reglerna om hembud gör det i praktiken
med bibehållet

upplåter

som hyresvärd

Detaljhandel

med skyldighet

lokalen till butiksbolaget

ett hyresavtal

träffar vanligen ICA Detaljhandel

När det gäller butikslokalen

ICA

omöjligt för butiksinnehavaren
för att t.ex.

bedriva

att

verksamhet
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utanför

någon av dagligvarukedjoma.

Det blir

omöjligt

att t.ex. övergå till att göra huvuddelen

grossist.

De nu relaterade

Inom det tredje blocket

Avtalet

intressesfár.
detta.

är ett fmansieringsavtal
butiksläge

Hembudsskyldigheten

I avtalet

bemärkelsen

ingår

också

att handlaren

Dagab under förutsättning
är konkurrenskraftiga.

och grossistföretaget

och ett viktigt
och lokaler

syfte med avtalet är

behålls

som finns inskriven

en viljeyttring

förutsätts

hos en annan

Standardavtal fast här mellan köp-

dvs. inte mellan köpmannen

att ifrågavarande

att trygga

av inköpen

är inte tidsbegränsade.

sluts ett liknande

mannen och Detaljinvest,
Dagab.

bindningarna

också i praktiken

därmed

inom

i avtalet möjliggör

angående

att köpa de varor

köptrohet

på minst

i den

han behöver

att Dagabs priser, leveranskapacitet
En inköpsgrad

blockets

från

och kvaliteter

30 % uttrycks

som ett

riktmärke.

Det är framförallt
bakgrund

två faktorer

inom

blocken

av en ny regel om dominansmissbruk.

de två största blocken,

som kan ifrågasättas
I förutsättningarna

i vart fall på vissa marknader,

att de är att anse som dominerande

i lagens mening.

och hembudsskyldigheten

som långt

konkurrensen.

mycket

Formuleringen

torde enligt kommitténs

Motsvarande

visserligen

köptroheten

på någon formell

torde gälla

begränsningar

av

lägre krav än inom ICA

till avtalet

lägre krav.

i detta avseende
genom

som binder upp ett led i distributions-

om hembudsskyldigheten.

Inom

KF

i det närmaste lika hög. Detta beror emellertid

skyldighet

inom den kooperativa

på köptrohet

mening komma att anses som ett missbruk

att det utgör en form av exklusivavtal
kedjan.

Kravet

i avtalet ställer väsentligt

höga krav och höga följsamhet

ingår att

har en sådan ställning

gående

Inom Dagab har man ett betydligt

i fråga om köptrohet.
ICAs

framstår

mot

är
inte

utan torde mera ha att göra med samhörigheten

rörelsen.
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12.

REGLERNA

OM

KONTROLL

AV

FÖRETAGSFÖRVÄRV

12.1

Gällande

rätt

De nu gällande bestämmelserna
och med tillkomsten
förvärv
vara,

antingen

annan nyttighet

Ytterligare

skadlig verkan

av 1982 års lag. Ingripande

leder till en dominerande

tjänst eller

ställning.

om företagsförvärv

en förutsättning

genom förhandling.

förhindras.

landet oavsett om förvärvet

Ingripande

en redan dominerande

Ingripandet

medför

en sådan

skall leda till att

Detta skall i första hand ske

skall avstå från förvärvet.

av företag som driver

gäller aktier,

företagsförvärv

som genom hans förvärv

verksamhet

andel i handelsbolag,

inom

rörelse eller

hänförs vidare fusion.

kan ske även i fall då näringsidkaren

som binds samman av gemensamma

marknaden.

för en

Om det är av särskild vikt från allmän synpunkt får för-

Lagen gäller i fråga om alla förvärv

Till

på marknaden

är att förvärvet

syfta till att näringsidkaren

del av rörelse.

förstärker

i

kan ske om ett företags-

ställning

som avses i generalklausulen.

den skadliga verkan av förvärvet

handlingen

eller

i 5-9 §§ KL infördes

är en av flera näringsidkare

ägarintressen

får eller förstärker

eller på annat sätt och

en dominerande

ställning

på
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skadliga
förbud

har kunnat

verkan

visst

att tillämpa
förfarande.

gränsande

förhindras,

MD

eller

avtalsvillkor

avtal,

förfarande

konkurrensbegränsande

förvärvet.

Ett sådant förbud får inte avse förvärv
Fondbörs

auktion.

eller

annan

innebär att förvärvet

KL innehåller

i övrigt

företagsförvärv

19-23

skyndsamhet.

med särskild

om företagsförvärv

Ärenden

skall handläggas
att undersöka

ett

skall NO snarast

utan någon åtgärd,

förvärv

begära MDs

uppgift

betydelse för ställningstagandet

prövning,

om föreliggande

såvida inte

sakförhällanden

en studie av hur de nuvarande

reglerna har tillämpats.

Studien har genomförts

av professor

som bilaga nr 4. När det gäller den närmare
dess förarbeten

får han

i beslutet.

har låtit genomföra

.

av

eller att lämna det utan åtgärd. Om

samma förvärv

har lämnat oriktig

och

avseende handläggningen

till NO för prövning

Konkurrenskommittén

av lagen

mot

Så snart NO finner anledning

anmält förvärvet

inte beträffande

den redovisas

av ett förbud

om företagsförvärv

NO har beslutat att lämna ett anmält

av väsentlig

endast

blir ogiltigt.

besluta antingen att undersöka förvärvet

näringsidkaren

blir

skall han besluta särskilt om detta. Har en part i ett avtal

företagsförvärv,

rapporten

att avhända sig

åläggande

Ett fastställande

särskilda bestämmelser
§§.

förbjuda

av aktier som har skett på

eller

förbud

Ett

gällande om det fastställs av regeringen.
ett förvärv

ett

som har skett genom inrop på exekutiv

eller förvärv

egendom.

att ändra
hand

i sista

I dessa fall skall MD i stället ålägga näringsidkaren

aktierna

därefter

samt

meddela

konkurrensbe-

annat

åläggande

meddela

kan också

hand

i första

kan MD

tillämpat

Stockholms

avslutats utan att dess

om att avstå från företagsförvärvet

Har en förhandling

samt av rättstillämpningen

Ulf Bemitz

och

beskrivningen
hänvisas

till
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12.2

Överväganden

12.2.1

Förvärvskontrollens

Kommitténs

och

förslag

intensitet

förslag:

Kommittén
föreslår att förvärvskontrollen
behålls och att möjligheten
till ingripande görs mindre restriktiv. ingripanden mot oligopolsituationer möjliggörs
genom att kravet på dominans sätts lägre.
En möjlighet till partiell avhändelse införs.

Allmänna

utgångspunkter

Den nya konkurrenslagen
konkurrens

som bl.a.

hushållning

och

syftar till att skapa och upprätthålla

främjar

som bidrar

etablering

av nya företag

utnyttjande

av näringslivets

de branscher
efterfrågan

till

och

en viss gräns

marknad

Företag

konkurrensen

kostnader

effektivitet.

till en ökad koncentration.
positivt

bidra

till

Upp
både

inom branschen

har en benägenhet

minska snabbt.

att på olika

sätt söka sätta

av antalet enheter kan motiveras

men också att av man önskar stärka marknadsdominan-

ökar därmed

och höjda

med marknadens

När antalet företag starkt begränsas på en

ur spel. En sammanslagning

av sänkta kostnader
sen. Företaget

i enlighet

till

kostnad.

leder utvecklingen

en marknad

Ett effektivt

att de fördelas allokeras

som producerar

kan dock utvecklingskraften

inom

samt underlättar

av nya produkter.

kan denna branschomvandling

statisk och dynamisk

och en god resurs-

marknader

att öppna

resurser förutsätter

företag

branscher

till

produktion

och utveckling

till lägsta möjliga

Inom flertalet

en rationell

en effektiv

priser,

den kortsiktiga

lönsamheten

men detta sker till

priset

genom minskade
av att dynamiken
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vilket

försvinner,

möjligheterna

försämrar

upprätthålla

långsiktigt

att

konkurrenskraften.

och dess ägare är bäst skickade att driva branschomvandlingen

Företagen
vidare

men det måste finnas

driven

koncentration.

som kan förhindra

spelregler

inneboende

Företagens

rensen ur spel måste ha en reell motvikt.

driva

Enligt

dominans.

gränsande

monopol och andra

av karteller,

koncentrationer.

omfattande

vid

inte kan

för att garantera att svenska markna-

der inte går mot ett läge som karakteriseras

Minst

sida finns det

är det av stor vikt att den svenska

kommittén

är tillräcklig

konkurrenslagstiftningen

Från samhällets

som leder till en konkurrensbe-

mot en koncentration

utvecklingen

att försätta konkur-

drivkraft

som gör att företagen

skäl att sätta upp konkurrensregler

därför

en för långt

risker

integration.

en vertikal

dominerande

av ett förvärv

från konkurrenssynpunkt

ställning

Även

en sådan fusion

kan dock leda till

en sådan. Det kan ske t.ex.

eller förstärka

företag integrerar

bakåt genom att förvärva

viktiga

tillverkningsprocesser

råvaror,

vanligen

uppkommer

en leverantör

eller

know-how

en

när ett

med kontroll

över

och immaterial-

tillgångar.

rättsliga

På samma sätt kan marknadsdominans
vertikala

förvärv

uppkomma

i senare led, t.ex. genom förvärv

eller förstärkas
av viktiga

genom

distributions-

kanaler.

Även

ett konglomeratförvärv

exempelvis

Fusioner

förstärka

genom att det ger förvärvaren

som

innebär

kostnadsbesparingar
heter till

kan

en horisontell

en dominerande

tillgång

integration

ställning,

till ökad finansiell

ger

styrka.

en möjlighet

till

främst genom att man kan slå samman tillverkningsen-

större anläggningar.

Genom

att man kan tillverka

den eller

de
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produkter

som man tidigare

konkurrerat

om i längre serier kan man sänka

styckkostnaden.

Vid horisontell

integration

kan även andra kostnadsbesparingar

genom att man t.ex. kan få bättre inköpsrabatter
funktioner

integration

anläggningar.

Dessutom

för

att omorganisera

stordriftsfördelar
t.ex.

ökade

för

den företagsekonomiska

tillkännages

mellan två börsnoterade

gär upp i samband

sådan kan vara att en ny visionär

inte

bara

utan även stordriftsnackdelar,
företagskulturer.

och intäkterna

och kostnaderna

ofta

Detta

bör

av en fusion ligger

för

själva måste
gär jämt

investeringarna.

med att en horisontell

tillsätts

Att

integration

företag kan ha många förklaringar.
företagsledning

i

En

eller att vissa

men detta kan i och för sig också ske utan att

tillkännages,

slås ihop.

Vid prövningen

av ett företagsförvärv

nomiska kalkylen
bedömning

denna bedömning

1

är alltså

att visa sig att stordriftsfördelama

aktiekursen

nomisk

vissa kostnader

och är något som företagen

kalkylen

upp med stordriftsnackdelama

rationaliseringar

olika

Det

i produktions-

åberopas till stöd för en fusion.

kostnaderna

Ofta kan det komma

företagen

personal.

att förena

när stordriftsfördelar

de ovan diskuterade

beräkna.

företagsammanslagningen

kräver

och omplacera

kostnader

enheter.

ofta stora investeringar

förutsätter

som uppstår vid en fusion,

uppmärksammas

Alla

eller att vissa gemensamma

kan arbeta för flera organisatoriska

En horisontell

uppkomma

eller en fusion måste den företagseko-

över beräknade vinster kompletteras
av de risker
bör följande

En inkomstöverföring

med en samhällseko-

som uppstår i samband med ett förvärv.
fem effekter

ingå jfr

från konsumenterna

en monopoliseringmarknadsdominans.

kapitel

I

2.

till företagen

till följd

av
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2

samhällsekonomisk

En

grund

välfärdsförlust

en

del

prissätt-

vid en monopolistisk

inte har råd att köpa produkter

konsumenter

att

av

ning.

3

en dominerande

försvara

4

Sämre incitament

5

Osynliga

företagets

och andra icke-produktiva

för lobbing

Kostnader

ställning

för att

på marknaden.

X-ineffektivitet.

att hålla nere kostnaderna

effektivitetsförluster

aktiviteter

till

följd

av brist på dynamik

genom

marknadsmakt.

Att bedöma dessa risker och att väga olika positiva och negativa konsekven-

förvärv

än vid kartellsamarbete.

den långsiktiga

nettoeffekten

Gemensamt

delvis

i det enskilda fallet därför att det
Därtill

effekter.

att bl.a.

inte annat än

stor del osynliga

att uppmärksamma

faktorer

och

att jämföra

alternativ

redan genom att ett konkret

med saknas. Det nu sagda utgör avgörande

kommer

i nutid,

till

låter sig mätas. De är nämligen

sig mätning

undandrar

är att

och för konsumenterna

även om de hade förelegat

effektivitetsförlustema,
möjligen

om framtida

är fråga

vid företags-

för båda situationema

för samhällsekonomin

inte går att belägga i nutid med bevisning
huvudsakligen

uppgift

är ofta en långt mer komplicerad

ser mot varandra

vid

övervägandena.

Ökat behov av en jicsionskontroll

för ett eller ett flertal

Dominans

samhällsekonomiskt
där hindren

betydelsefullt

för importkonkurrens

Monopolistisk

prissättning

allvarligt

mot

hot

konsumenternas

problem

eller oligopol

många marknader,

och för nyetablering

och försvagad

produktionens

ställning.

företag monopol

och

kostnadspress

marknadens

i övrigt

utgör ett
särskilt
är höga.

kan innebära

effektivitet

Som redan anförts måste visserligen

och

ett
mot

huvudregeln

175
när

det

företagsförvärv

gäller

branscher
I vissa

skall utvecklas
fall,

där

och

bedöms

företagsförvärv

Erfarenheterna

konsumentfärgmarknaden

Regler

hindra

för utvecklingen

som försvårar

Detta kommer

i varandra
som möjligt

kan

av lag och förarbeten

inte

Möjligheter

har inte

som från konkurrensrättlig

förvärv

på

av prisutvecklingen

kan

att förändras.

att leda till

För svensk del

försvinner.

att lagen 1982:617

om utländska

förvärv

den västeuropeiska

Särskilt

en ökad aktivitet

över gränserna

på förvärvsomrâdet.

där fler rättssystem,

är det angeläget att reglerna

förvärvsprövningen
länder.

att fylla.

effektiv.

över gränserna

bl.a.

är harmoniserade

som

del av det konkur-

att ställa högre krav på det system som vi nu behandlar.

en förvärvsaktivitet

på

starkt ifrågasättas.

av svenska företag m.m kommer
kommer

ställning

idag är ett starkt inslag av internationalisering.

förvärv

innebär EG-integrationen

integrationen

och

SPKs rapport R 1991:5, Färgbranschen

jfr.

avgörandet

-

mot

Allmänt

inte bort komma till stånd. Mot bakgrund

Utmärkande

att ingripa

är att de rättsregler

funktion

som ter sig tillräckligt

att genom beslut i MD

t.ex. AlcroBecker

att

måste

försvagas,

en viktig

har utgjort

systemet och haft en praktisk

lett till en tillämpning

för

konkurrenskraftiga

sig

dock konstateras att den nuvarande utformningen

synpunkt

risker

väsentliga

ges möjlighet

tillämpningen

av den praktiska

ställts upp för förvärvskontrollen

funnits

sida.

ställning

för

var

från statsmaktemas

eller förstärks.

uppkommer

rensrättsliga

medföra

organen
att

olika

företag slås samman, och att en dominerande

utvecklingsbara
marknaden

innebär

som

ingrepp

konsumenternas

de konkurrensvärdande

emellertid

inom

företagsstrukturen

att

utan reglerande

förvärven

marknadsmekanismen

vara

till

varandra.

Vid

bl.a. EGs, griper

området i så stor utsträckning
Detta kommer

att underlätta

och samarbetet mellan konkurrensmyndighetema

i olika
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Viss ekonomisk

forskning

hemmamarknaden

poängterar

för att internationellt

starka företag

skall växa fram.

andra studier om Sverige beträffande

konkurrenssituationens

produktivitetsutvecldingen

inte något

får detta

intemationaliseringens
diskussion.
betydelsen

anser att de refererade

av att stärka konkurrensen

Öppna skyddade sektorer

av

ge möjlighet

till påtagliga

studierna på olika sätt visar

understrukits

har

Konkurrenslagen

bl.a. genom att

av

ägarutredningen.

att ingripa och pröva föreoch dess förarbeten

att ingripa i alla de fall då förvärv

negativa effekter

för konkurrensen.

ning av ingripandemöjlighetema.
närmare

stöd utan det är istället

på hemmamarknaden

slutsats är att möjligheten

måste vara kvar.

fortsättningen

för

för konkurrens.

förvärvsreglema

Konkurrenskommitténs
tagsförvärv

betydelse

I

betydelse som lyfts fram se kapitel 3 för en utförlig

Kommittén

Betydelsen

på

betydelsen av en stark konkurrens

bör i

kan antas leda

Detta innebär en utvidg-

Frågan om var nivån bör ligga diskuteras

i nästa avsnitt.

Nivån pá kontrollen

Av Bemitz

rapport

lägga kontrollen

framgår

tre tänkbara

nivåer att

på:

En nivå där ambitionen
mot särskilt

att man kan diskutera

allvarliga

är begränsad till att helt undantagsvis

fall vad

som i nuvarande

förarbeten

inskrida

kallas uppen-

bara fall.
En nivå där man ser förvärvskontrollen

betydelsefull

del i det konkurrensfrämjande

i sådana fall där förvärv
i ett långsiktigt
En nivå
påverka

som en reellt

fungerande,

systemet och där ingripande

får antas leda till mera påtagliga

sker

skadliga effekter

perspektiv.
där förvärvskontrollen

strukturutvecklingen

har ambitionen

inom näringslivet

att mera generellt

och där man ingriper

i stor
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omfattning

stadium motverka

av marknadsdominans.

uppkomsten

ligger

rapport

förarbeten

KLs

och MDs

den

motiveringen

allmänna

regelsystemet

fall,

där förvärvet

heten till

ingripande

borde

avgränsas

negativa

punkt
undviks

prop.

effekter

Vidare

uttalade han att möjligatt endast de

att säkerställa

för

så att från samhällssyn-

byråkrati

såsom omfattande

och centralstyrning

s. 81

I fråga om bedömningsgrunder
förklarade

dela vissa

uppfattning

remissinstansers

torde bli rätt fåtaliga

mot företagsförvärv

Vissa

nämns då det inte kan anses vara från allmän

att förvärvet

följande

prop.

s. 99

verka för återhållsamhet

i ett konkurs-

eller

i detta

sammanhang

även

Det

uttalade

finns alltså naturliga

moment som kommer

försvåras

gör det befogat med ett ingripande

ett skydd för effektiviteten

konkurrenslagen
konsumenterna

mot ett företagsförvärv,

.

strukturra-

vara befogad.

anser jag en sådan återhållsamhet

Där å andra sidan sådana moment saknar tyngd och övriga

att

detta område.

i fråga om samhällsingripanden

Med hänsyn till att vi inte har råd att riskera att den nödvändiga
tionaliseringen

synpunkt

sker, såsom säljarens situation

Departementschefen

avvecklingsfall.

s. 99.

prop.

att ingripanden

otillbörligt

antal

tänkbara

och förbudsingripandenas

sig departementschefen

exempel

att

med sikte på

har utformats

angelägna fallen möts av sådana åtgärder,

verkligt

Där

bedömas medföra en från allmän

kan

koncentration.

mycket olämplig

synpunkt

på nivå

departementschefen

anförde

KL

mot företagsförvärv

för att ingripa

viktiga

mycket

till

praxis

nivå

hävdas dock att NOs praxis närmast ligger

I

i USA. Enligt

den tidigare förvärvskontrollen

som i stället kännetecknade
Bernitz

däremot knappast nivå

på olika håll i Europa,

Nivå 1 och 2 finns företrädda

ett tidigt

och t.ex.

för att kunna styra strukturförändringar

omständigheter
innebär den nya

inom näringslivet,

till nytta för
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Lagrådet

uttalade

att förbud

utväg, som förmodligen
fall

prop.

mot ett företagsförvärv

kommer

att tillgripas

bara är en yttersta

endast i särskilda

undantags-

s. 561.

Till

detta kan fogas näringsutskottets

55,

s. 16, att,

företagsförvärv

antydande i betänkandet

med den utformning
enligt

lagen skulle

lagförslaget

komma

fått,

NU 198182:

ingripanden

mot

sällsynta

och i

att bli relativt

regel avse fall där den skadliga verkan av fusionen var uppenbar.

De nu citerade
Även lagtexten

måste karakteriseras

uttalandena

med dess krav

särskild

meddelande

av förbud ger uttryck

En närmare

granskning

totala

förvärvet.

förfarande

villkor

konstruktion

uppfylls.

är olämplig.

kan ha medverkat
ytterligt

Enligt

för

inte kan användas för

stark marknadsdominans

en förbudsmöjlighet

i lagen

något

för

det

rättsligt

reglerat

godtas med bindande villkor

att t.ex.

säljs av eller att något annat konkurrenspolitiskt
De

praktiska

Tanken

erfarenheterna

att förvärvet

att lagstiftaren

visar

skall förbjudas

begränsade

att

denna

i sin helhet

användningsområdet

så

starkt.

kommitténs

nya konkurrenslagen
lingen.

till

infördes

således inte

för att uppnå att förvärvet

en del av det förvärvade
grundat

som leder till mycket

finns

synpunkt

ger alltså vid handen att

att de egentligen

För dessa fall

Det

restriktiva.

för en mycket stark restriktivitet.

utformning

annat än att hindra förvärv
rena monopol.

vikt från allmän

av lagen och förarbetena

dessa fått en så försiktig

eller

som mycket

uppfattning

bör ändamålet

med förvärvsreglema

inte vara att mera generellt

Nivå 3 bör således inte eftersträvas.

påverka

Kommitténs

i den

strukturutveck-

slutsats är i stället

att vi bör uppnå eller närma oss nivå

Det kan finnas

fog att anta att totalförbud

leder till statisk dominansmonopolism

får

mot andra förvärv
vid en vidgad
- även

än de som
fusionskon-
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troll - antas bli få jämfört
genomförs.

I den meningen blir alltså

oligopolsituationer

t.ex.

konkurrenssynpunkt

Som

med det mycket stora antalet företagsförvärv

kommittén

-

av vissa villkor

påkallat

att undvika

menterna och tillräckligt
därför

12.25

rättsligt

för att motverka

möjligheten

görs något mindre restriktiv,

möjligheten

12.2.2

redovisade

erfarenheterna

dessa risker.

att ett

både ter sig

för samhället

eller

Kommittén

om partiell

konsuföreslår

avhändelse.

förslag innebär alltså att ingripandeså att ingripanden

genom att kravet på dominans

till partiell

från

avstående eller

åtaganden

till föreläggande

i det följande

införs

till

begränsad

där partiellt

förluster

Kommitténs

möjliggörs

visar

bindande

ekonomiska

att man inför en möjlighet

situationer

ingripa

finnas för situationer

uppfyllande
för

att

mot

fall.

på i avsnitt

också behöver

utrymme

möjligheten

särskilt allvarliga

pekar

som

vid en ingripandemöjlighet
- även

mot oligopol-

sätts lägre. Dessutom

avhändelse.

Dominanskravet

Kommitténs

förslag:

Kravet på dominerande ställning bör vara kvar för att ange en ram för
kan ske, men kravet på
när ingripande med stöd av förvärvsreglema
dominans sätts lägre än i den nuvarande lagens förarbeten.

Grundläggande
stycket

att förvärvet

marknaden.
ställning

för kontrollen

För

medför

att kunna

av företagsförvärv
eller förstärker
avgöra

måste man först bestämma

detta begrepp

i KL är enligt 5 § första

en dominerande

om ett företag
den relevanta

hänvisas till diskussionen

på

har en dominerande

marknaden.

under avsnitt

ställning

l0.5.2.

I fråga om
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Avgränsningen

av vad som är dominerande

ställning

har i KLs förarbeten

gjorts mycket snäv. Det sägs där att ett företag har en dominerande
hänsyn till konkurrenters

om det kan agera utan att ta nämnvärd

ställning

dominerande

Brand-målet

upprätthålls

konkurrens

ställning.

som sätter ett företag i stånd att hindra att effektiv
på den relevanta marknaden

på ett märkbart

att uppträda

art 86. I United

finns i Romfördragets

fastställt vad som är dominerande

har EG-domstolen

avses en position

Härmed

och poten-

reaktioner.

tiella konkurrenters

Begreppet

ställning

genom att ge det makt
kunder

av konkurrenter,

sätt oberoende

och

konsumenter.

Den tyska lagstiftningen
de marknadsställning
rande ställning

uppställer

uppnåtts. Detta gäller när ett företag inte är utsatt för någon
på

konkurrens

marknaden

i förhållande

förekommande

USAs

föreligga

Vidare

företag.

av

rande ställning

En särskild
är

möjligheten

Enligt

om marknadsandelen

träffar

uppställs

samt

regeln presumeras

för ett enskilt

företag

med duopol och oligopol.

i den s.k. Clayton
fusioner

inte formellt

konkurrens,

marknaden

relevanta

som

eller tenderar att skapa ett monopol.

konkurrensen

canadensiska

den

behandlar

Lagen

potentiell

resurser,

behandlas situationer

konkurrenslagstiftning

slagning

regler

finansiella

behärskar

eller

I detta avseende beaktas

sina konkurrenter.

och innovationsgrad.

utvecldings-

13.

marknaden

relevanta

etableringshinder

marknadsdøminans
överstiger

den

till

marknadsandelen,

marknadens

I lagen anges när en domine-

uppnås eller förstärks.

betydande

särskilt

att en domineran-

som ett huvudkriterium

i lagen.

Act

samman-

väsentligt

minskar

Något krav på domine-

Motsvarande

gäller

i den

lagen.

fråga som kommit
alltså

att det

upp under utvärderingen

nuvarande

att förvärvspröva

kravet

situationer

på dominans

med duopol,

av ifrågavarande
torde

oligopol

utesluta

eller annan

181
väsentlig

koncentration.

såväl konkurrens-

En sådan begränsning

som konsumentsynpunkt.

och Ratos förvärv

av RP Rörprodukter

framstår

som felaktig

Problemet

belyses av Ahlsell

1985:257.

NO

från

Efter

fördjupad

undersökning

enligt 20 § första stycket KL fann NO att de tre företagen

tillsammans

fick,

tredjedelar,

riksplanet

och inom

delen

större

85-90 %. På många orter

överstigande

marknadsandel

en

av Norrland

två

en marknadsandel

skulle inte finnas något lokalt

alternativ

på

till

de

båda storgrossistema.

NO fann dock att förvärvet
i KLs

mening,

kommer

med hänsyn till den tolkning

till uttrycki

förarbetena.

en sådan dominansposition
agera på marknaden
nas reaktioner.
samordning

inte kunde bedömas som ett dominansförvärv
av dominansbegreppet

Dessa förutsätter,

föreligger

företaget

att

att detta kan

hänsyn till konkurrenter-

NO påpekade att detta inte kunde vara fallet så länge någon

mellan företagen inte skedde. Härvid

hade beslutat att inte driva det förvärvade
upp det och förklarat
VVS-företag

som redan framgått,

för någotdera

utan att behöva ta nämnvärd

som

beaktades att förvärvama

företaget gemensamt utan att dela

att de inte heller i fortsättningen

gemensamt,

varvid

denna

väg

till

avsåg att förvärva
samordning

ansågs

förhindrad.

Kommitténs

anser att begreppet dominerande

för att ge förvärvskontrollen
begränsa kontrollens
som duopol,
situationer

oligopol

räckvidd.

ställning

en grundläggande

avgränsning

Det är samtidigt viktigt

etc. täcks av fusionskontrollen.

där det kan uppkomma

allvarliga

anser därför att med begreppet dominerande

en situation

där ett företag har ett väsentligt

reaktioner

från

konkurrenter

och även för att

att sådana situationer
Det rör sig här om

risker från konkurrenssynpunkt.

Kommittén

så att det i viss utsträckning

bör vara kvar i lagen

inflytande

ställning

bör avses

på marknaden

ifråga

kan agera utan att behöva befara allvarligare
och

potentiella

konkurrenter.

En

sådan
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innebörd

i begreppet

ligger

i riktning

tillämpade

mot vad MD

i Alcro-

Becker-ärendet.

Prövningen

där frågan blir om företaget

bör inriktas på en helhetsbedömning

har en reell dominans i den mening som nu sagts. När det gäller att avgöra
om ett företag

har en dominerande

tyngd

såsom finansiell

bedömningen

vid

kunskapsmässig

mycket hög 60-80

Är marknadsandelen

alltid vara dominerande.

överlägsenhet,
marknaden

Strukturen

kommitténs
gäller

mening

ifråga

omkring

om oligopol

Dominansregelns

tillämpning

rörelsen

övergår

och styrka

storlek

det av lagtexten

m.m.

ställning

40 % eller något dârunder kan enligt

marknadsandelen

Detta

för det fall

av oligopolsituatio-

Bedömningen

vid paniella

förvärv,

förvärv

till

marknadsdominans

kravet

dvs. då äganderätten

i sin helhet.

till

är vanligast

Detta

företaget

eller

i samband

med

len del utländska lagar, t.ex. i Canada och Tyskland,

aktieförväw.

annan

i specialmotiveringen.

som anknyter

problem

vid partiella
inte

eller

för när en dominerande

med varandra.

ytterligare

föreligger

teknologisk

styrka,

den sammanlagda

ner kommenteras

ytterligare

lägre får andra faktorer större

många gånger räcka för att uppnå dominans.

företagen inte konkurrerar

Ett

% eller mer torde företaget

konkurrenternas

är avgörande

uppstår. En marknadsandel

konkurrenslagens

beteenden motverkar

är risken att konkurrensbegränsande
syften. Är marknadsandelen

marknadsandelen

ett företag har desto större

Ju större marknadsandel

betydelsefull.

särskilt

är givetvis

ställning

att det krävs ett kontrollerande

framgår

i det förvärvade

inflytande

företaget.

Att

ett krav

framgår

kontrollerande

inte av KL,

men uttalanden

ningens betänkande SOU
inflytande

inflytande

härom

1978:9 s. 342 ff.

som sådant inflytande

uppställs
förekom

vid

partiella

i konkurrensutred-

Där definierades

att förvärvaren

förvärv

kontrollerande

kan bestämma innehållet

i
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principbeslut

om företagets ledning och framtid.

som inte medför ett sådant inflytande
utan

intresse

i detta

sammanhang

företagets ledning eller framtid.
komma

till uttryck

Vidare uttalades att förvärv

kan betraktas som en kapitalplacering
eftersom

Utredningen

de normalt
föreslog

inte

påverkar

också att detta skulle

i lagtexten.

Förvärvsbestämmelsema

i KL skiljer

sig från konkurrensutredningens

slag genom att något krav på kontrollerande

inflytande

för-

aldrig kom att tas in

i lagen. Ett sådant krav torde dock ligga i själva termen företagsförvärv
uppläggningen

Någon

av lagens kontrollsystem.

och

klar gräns kan dock inte

dras i avsaknad av praxis på denna punkt från MD.

Av det redan sagda framgår att kommittén
ligger

de inflytande
därför

inte

lagtexten.

i själva begreppet

att ett krav

att det tydligt

av ett krav på dominans

i sak att ett kontrollerande
ett förvärv

inflytande

inflytande

driva

i företaget

vissa beslut
beslut.

konkurrenssynpunkt.

inflytandet
de.

inflytande
framgår

behöver

anser

införas

i

av specialmotiveringen.
innebär

måste uppnås för att ett företag genom
ställning.

bör avses inte endast makt att aktivt genomutan också att förhindra

En sådan möjlighet
Vidare

Kommittén

vid förvärvsprövningen

skall anses uppnå en dominerande

Med kontrollerande

genomdriva

företagsförvärv.

på kontrollerande

Det är tillräckligt

Upprätthållandet

anser att ett krav på kontrolleran-

kan nämligen

bör framhållas

kan framstå som så väsentligt

andra

ägare att

få betydelse

att också i vissa andra

från
fall

att det får anses som kontrolleran-
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på konkurrensen

påverkan

Förvärvets

12.2.3

Kommittén föreslår att ett s.k. konkurrenstest införs efter modell från
bl.a. EG. Syftet med testet är att pröva om konkurrensen kommer att
hämmas i väsentlig mån genom förvärvet.

I EGs

förordning

företagskoncentration

väsentligt

ningen av om konkurrensen

av

konkurrensen.
inte

centrationen

i flera

värvsärenden
bedömning
den

i

andra

utländska

oftast

i

ett

av hur förvärvet

framtiden.

utvecklingen

den

anses hämma

Om

rättssystem

s.k.

förvärvet

av en effektiv

pröv-

att

kon-

konkurrensen

om

dock

innebär

effektiva

marknaden.

i för-

prövningen

utmynnar
dvs.

en

att påverka konkurrensen
allvarligt

Vid

utan den reella minsk-

konkurrenstest,

kommer

konkurrens

del därav.

inte uppgår till mer än 25 % av den relevanta

marknadsandelen

Även

skall

som

det s.k. konkurrenstestet,

hämmas,

presumtionsregel

En

ställning

av en effektiv

inte själva koncentrationsökningen

är det avgörande

Gemensamma

en dominerande

en betydlig

eller

Marknaden

anges att en

den

med

eller utvecklingen

hämmar förekomsten

på den Gemensamma

ningen

oförenlig

förklaras

skall

om den skapar eller förstärker

Marknaden
väsentligt

av företagskoncentrationer

kontroll

om

hämmar

sammanvägd
på markna-

förekomsten

anses det inte böra få komma

konkurrens

eller
till

stånd.

Enligt

konkurrenskommitténs

stora förtjänster.

med ett konkurrenstest
möjligt

att i

nutid

konsumenterna
genom

ett visst

förvärvspartema
effekter

har den bl.a. av EG valda modellen

mening

belägga

vilka

förluster

som på lång sikt kan följa
företagsförvärv.
olika

Till

är det

inte

samhällsekonomin

och

Som förut
för

av en för hög koncentration

stöd för

rationaliseringsvinster

nämnts

förvärvet

i nutid

som kanske bara speglar att man upphört

genom

åberopar

ofta

Samgåendet,

att konkurrera

och som
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genom en bestående brist på konkurrenstryck
tema.

Vid något stadium

av de osynliga
för samhället
prislappen
enskilda

fall,

kan dessa effekter

effektivitetsförlustema.

blir då en nettoförlust

som dock är till beloppet okänd, dvs.

Det säger sig självt

om konkurrensen

dessutom komma att ätas upp

Slutresultatet

och för konsumenterna

är dold.

förs vidare till konsumen-

att nettoförlusten

väljer att bygga upp förvärvskontrollen

samma sätt som den allmänna

missbruksbestämmelsen.

däri ingående konkurrenstestet

har utvecklats

bör i allt väsentligt

För att en förvärvskontroll
samhällsekonomiska
kommitténs
bevisning

om. Detta är som redovisats

fråga om de s.k. osynliga
möjlighet

av konkretion,

men detta överpris

en del av den totala kostnaden.
föra

någon

dömningen

bevisning

av förvärvets

Kommitténs

grundsyn

inte möjligt

Endast antaganden

att kvantifiera

väsentligt

av de faktorer

att i nutid
för be-

ger underlag

som på sikt har betydelse

konkurrens

effektivitet

hällsekonomin

m.m.

ocheller

som ger

konsumenterna

kurrenskommittén

föreslår

av företagsförvärv

utformas

betydande

väsentligt

nettoförluster

och som kräver

mot denna bakgrund

för

för konkurrensen.
hämmas

måste man anta att det i många fall uppstår sådana negativa effekter
bildning,

eller

alltså här fråga om att

positiva eller negativa effekter

är att om en effektiv

om

endast

är

hämmar förekomsten

Det blir

i

med någon grad

har möjlighet

som samlat

konkurrens.

samlat göra en bedömning
utvecklingen

10 och ll

Vad man däremot

om är faktorer

av en effektiv

måste den enligt

på grund av marknadsmakt

att ett visst företagsförvärv

utvecklingen

i kapitel

möjliga

är

inriktning.

som det går att i nutid föra

effektivitetsförlustema.

att ta ut monopolpris

av det

sätt kunna ta tillvara

intressen

på faktorer

på

Konkurrenstes-

ha samma allmänna

skall på ett meningsfullt

vara inriktad

Innebörden

i avsnitt l1.l.

och konkurrenspolitiska

mening

stor i

skadats väsentligt.

Det sagda innebär att kommittén

tet i förvärvsprövningen

kan bli

på prisför

korrigering.

samKon-

att vårt system för kontroll

med EGs konkurrenstest

som förebild.
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I utländska
innefattas

nämns ofta

system

förekomsten

av substitutkonkurrens,

marknadens

struktur

styrka,

efterfrågeutvecklingen

och

konsumenters

för

avsedda

marknaden.

utvecklingen
bedömningen

stiftningen

utformas

utbuds-

tjänster,

vertikal

och ekonomiska

behovet av hänsyn till

pekat

får inte konkurrenslag-

eller försvårar

strukturförändringar

som kan anses nödvändiga

för att stärka de svenska företagens

kraft på den internationella

marknaden.

på en väl fungerande hemmamarknad

underlag

hemmamarknaden
utvecldas.

för utvecklingen

och å den andra kravet
av konkurrenskraftiga

har hänvisats till den forskning

Tidigare

hävdar

konkurrens-

Det blir här fråga om en avvägning

mellan å ena sidan behovet av strukturrationalisering

på empiriskt

eller

bör beaktas vid helhets-

Enligt utredningen

så att den hindrar

svenska företag i framtiden.

och

görs.

Ägarutredningen har i sina överväganden
utvecklingen.

och finansiella

samt den tekniska

Dessa omständigheter

när konkurrenstestet

den internationella

och

de

konkurrens,

valmöjligheter,

varor

marknaden

integration

horisontell

potentiell

deras ekonomiska

marknadsandel,

leverantörers

av

Hit hör

av etableringshinder,

förekomsten

förekomsten

och

företagens

inblandade

in i varandra.

Vissa av dem griper

i konkurrenstestet.

som bör

antal omständigheter

ett stort

att en stark konkurrens

för att internationellt

är nödvändig

konkurrenskraftiga

Det sistnämnda måste som redan framgått

företag

som
på
skall

också beaktas som ett

inslag i konkurrenstestet.

Ett viktigt

inslag är att prövningen

betonats i kapitel
positiv

sker från allmän synpunkt.

Som redan

11 innebär detta att hänsyn tas till omständigheter

effekt vid en samlad samhällsekonomisk

ka för- och nackdelarna.
ändamålsbestämmelsen

Vägningen
utgör.

avvägning

som har

av de ekonomis-

bör även här ske inom den ram som
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Konkurrensförhällandena

Förhållandena
1980-talet.

på de finansiella

på den svenska kreditmarknaden

Penningpolitiken

och andra kreditinstitut
och en fungerande
och instrument
Samtidigt

över

fick

gränserna

utgör

1989 avskaffades
företag

tekniker

beståndsdelar

fullständigt.

mot omvärlden

har tagits under

gavs möjlighet

kapital

att med vissa

över gränserna.

nya förutsättningar

Därmed

för den finansiella

av dessa tjänster på ett eller annat sätt
över

placeringstjänster

länetransaktioner,

gränserna

be-

0sv..

Redan år 1986 öppnades den svenska marknaden för utländska dotterbanker.
År 1990 öppnades den svenska bankmarknaden
ringar,

och utlänningar

kan även få tillåtelse

svenska banker och andra kreditinstitut.
redan inletts,

gäller

för utländska

att förvärva

filialetable-

aktier i befintliga

En annan anpassningsprocess,

nya och skärpta kapitaltäckningskrav

för banker

som
och

övriga kreditinstitut.

För samtliga berörda områden

-

bank-, försäkrings-

och värdepapperstjäns-

ter - är numera avsikten att fri konkurrens

skall råda, såväl i ett nationellt

perspektiv

av hindren för etableringar

som mot utlandet.

för gränsöverskridande
att beroendet

Awecklingen

handel skall alltså fortsätta.

av utlandet

i

t.ex. den svenska valutaregleringen

flytta

merparten

kapitalrörelser

talningsförmedling,

Banker

på marknaden.

grundläggande

och hushåll

begränsningar

eftersom
till

under

med utlandet gradvis. Fria kapitalrörelser

skapades för Sveriges vidkommande

är relaterade

spridning

som ännu inte genomförts

varvid

kvarstående

tjänstehandeln,

bred

steg för att öppna marknaderna

de senaste åren. I juli

mindre

riktning.

växte fram. Nya finansiella

och

integrationen

denna internationalisering

i allt väsentligt,

radikalt

vidgade och utvecklade i hög grad sina verksamheter

introducerades

och etableringsrätt

förändrades

lades om i marknadsorienterad

värdepappershandel

förstärktes

Flera viktiga

marknaderna

successivt

kommer

I praktiken

och

innebär detta

att öka och att utvecklingen
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befásts.

institut

Växande

konkurrens

finansiella

systemet.

också

driver

och

uppköp

Genom

länkas

bolagsformer

under

drag

framträdande

samla kapitalresurser

inom

Kreditmarknaden

kommer

troligen

att

bli

tydliga.

i vart

awecklas,

fall successivt,

kansliet.

Enligt

ett nyligen

och andra finansiella
möjligheter
arna innebär

och flera förslag

effekter

att

till en reformering

av

behandling

i regeringsfår banker

19909l:l54

prop.

å den andra

Lagändring-

att den redan inledda processen med en integration

fortsatta förändringar

detta skall

också läggas

Dessa faktorer

reformeringen

av bank-

tillsammans

med

av skattesystemet gör att

av den svenska kreditmarknaden
den tilltagande

kommer

troligen

kommer

företag å ena sidan samt försäkringsbolag

och genomgripande

Stora

i snabb takt de

att äga aktier i varandra och ingå i samma koncern.

den långtgående

Till

regleringar

kan fortsätta.

att

rörelser.

specialiserade

och avregleringens

antaget förslag

och försäkringsbranscherna

framtida

koncerner,

Den allmänna tekniska utveck-

har lagts och väntar

kreditmarknadslagstiftningen

och

verksamheter

att fortsätta att förändras

Återstående

osv.

marknadsområden.

med mindre,

att ha fortsatt inflytande

alltmer

och

finansiella

för

för skilda

närmaste åren. Detta beror på flera faktorer.
lingen kommer

av tekniska

av flera bolag gör det möjligt

Kombinationer

enheter kan kombineras

heltäckande

som

av distributionsnät

ramen

och kompetens

områden

inom

t.ex.

senare år är att olika

samman

bankkoncemer.

däribland

och enskilda

samordning

utnyttjande

effektivare

resurser,

anpassas
bolag och

marknaden

kapitalanskaffning och kapitalanvändning,
personella

sammanslagningar

nå konkurrensfördelar

kan härigenom

de

bland

och koncentrationsprocess

en utslagnings-

fram

ökar men konkurrensen

och valfriheten

Effektiviteten

taget hela det

i praktiskt

återverkningar

till

till ändrade förhållanden

strukturen
aktörer

leder

instituten.

finansiella

Ett

för berörda företag och

konkurrensvillkor

harmoniserade

mot internationellt

är att vänta.

intemationaliseringen,

där
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förverkligandet

av en inre marknad inom EG och Sveriges harmoniserings-

och samordningsarbete

med EG kommer

svenska kreditmarknadens

Bidragande

av svenska kreditinstitut

upplåning

ställer

finansiellt

starka företag har försteg.

på en hög

till att koncentrationen
givetvis

Nordbanken
råder

Optionsmarknad
aktör.

På

för

att stora och

Svenska

blivit

HandelsbankenRKA,

försäkringsbolagen

har

enligt ett nyligen

dock bordlagts

av riksdagen

På options-

med Stockholms

som enda kvarvarande
förutom

man

bolag

inom

och SBAB också att räkna med Stads-

som inom kort torde bli föremål

modernisering

S-E-

Sparbankema

en monopolsituation
AB OM

möjlig.

sfárer kring

Livia och GotabankenSPPTrygg-Hansa.
närvarande

orsak

ökat de senaste åren. En annan är

bostadsfinansieringsomrâdet

I det nuvarande

innebär

Detta torde vara en bidragande

OM Fondkommission

bankkoncemema,
hypotek,

vilket

mellan bank- och försäkringsföretag

försäkring,

marknaden

är att en internationell

kan man peka ut fem stora finansiella

BankenAktiv
Folksam,

rating,

inom branschen

att en integration

För närvarande

för den

utveckling.

till utvecklingen
krav

att få avgörande betydelse

framlagt

för omfattande
förslag prop.

till nästkommande

systemet för bostadsfinansiering

reformering

199091:

och

190,

som

riksmöte.

delas finansieringen

av ett

nybyggt hus upp i bottenlån och topplän. Detta medför att konkurrensen
lângivama

begränsas;

om bottenlånet,
tén

föreslog

1990:62,

de icke-statliga

medan endast SBAB erbjuder
i betänkandet

att olika

aktörer

Konkurrensen

skulle

oavsett säkerhetsläge.

Utvecklingen

kreditmarknaden

cess som i sig är oroande
på marknaden.

Sverige har ännu inte utgjort

inom

konkurrerar

att fritt

erbjuda

SOU

krediter

för

koncentrationspro-

institut

någon konkurrensfaktor

endast

byggbosektom,

den kan leda till

internationella

om

Konkurrenskommit-

innebär en fortgående

eftersom
De

topplän.

möjlighet

bostadsändamål

konkurrens

bostadsinstituten

en otillräcklig

som etablerats

att räkna med. Över

i
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huvud taget visar internationella

att svara för en potentiell

kreditinstitut

är emellertid

vända. Kreditmarknaden

vid failing

samman med ett annat företag

förbjudas.

att ett företag

att företaget

går

trots att samgåendet

på samma marknad,
på konkurrensen

effekter

Denna doktrin

uppmärksamhet

kan det förhållandet

utgöra ett skäl att tillåta

står inför risken att gå i konkurs

så negativa

för särskild

company-situationer

Enligt den s.k. failing company-doktrinen

medför

att

under den närmaste tiden.

från förvärvskontrollsynpunkt

Förvârvsprövningen

I takt med

av den nu skisserade

mot bakgrund

ett område som måste bli föremål

utvecklingen

av betydelse.

konkurrens

kan dock denna tendens komma

harmoniseringen

den internationella

att det är svårt för utländska

erfarenheter

att det egentligen
påverkat

har under KLs giltighetstid

borde

avgöranden

hos NO och bör vara tillämplig även i fortsättningen.

Doktrinen

med ett exempel.

kan illustreras

vill köpa företaget

marknaden,

B som har 20 % av marknaden.

är sådan att de negativa effekterna
hindras.
konkurs.

En första

fråga blir

är fallet och de negativa

betydligt

alternativ

mindre

lösning

inför

motiverar

ett överhängande

då om ett annat företag,

t.ex.

Situationen
att förvärvet
hot att gå i
C med en

är berett att köpa företaget B om A hindras.

mindre marknadsandel,

blir

på konkurrensen

B står emellertid

Företaget

A, som har 40 % av

Företaget

konkurrenseffektema

därigenom

förbjudas

B.

bör

A

bör A få köpa B.

att köpa

elimineras

Finns

ingen

Om så
eller
sådan
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12.2.4

Uppställda

tidsfrister

och interimistiska

förbud

För att erhålla en objektivt fastställbar utgångspunkt för de tidfrister
som uppställs för prövningen föreslår kommittén obligatorisk anmälan
av förvärv som kan anses särskilt strategiska från förvärvsprövningssynpunkt. Konkurrensverket
skall senast 30 dagar efter anmälan fatta
beslut om fördjupad undersökning. Under denna tid får inte företagen
vidta några åtgärder för fullföljande av förvärvet. Ett nytt rekvisit för
erhållande av interimistiskt
beslut föreslås också.

Ett viktigt

inslag

i handläggningsproceduren

läggningen

är förknippat

granskning

finns ingen tidsgräns.

NO skall,
särskilt

med olika tidsfrister.

så snart han finner

Enligt

anledning

är att varje

För NOs inledande informella

20 § första stycket KL gäller
att undersöka

besluta om detta. För hela förfarandet

skall ske med särskild

skyndsamhet.

månad i taget, om synnerliga

ett företagsförvärv,

gäller

undersökning

att handläggningen

har han tre månader på

sig att fatta beslut om frågan skall föras vidare till MD,
till en förlängning

att

Från det att NO fattat ett formellt

beslut enligt 20 § att inleda fördjupad

samtycker

steg i hand-

av fristen.

såvida inte parterna

Fristen kan även förlängas

skäl föreligger,

med en

efter beslut av MD.

MD skall fatta beslut inom sex månader från det att NOs ansökan anhängiggjorts

vid domstolen.

Regeringen

skall fatta sitt beslut om fastställande

Även dessa frister kan förlängas
om parterna samtycker

inom tre månader.
eller om synnerliga

skäl föreligger.

Om fristema

utnyttjas

maximalt,

men

ingen förlängning

begärs, innebär det att ett ärende som går till regeringen

inte kan avgöras

på snabbare tid än ett år. Till

absolut tidsgräns

fogats av innebörd

att några sanktioner

eller åläggande inte får riktas mot ett förvärv
avtalet om förvärvet
de olika tidsfrister

slöts. Ett 20 §
för handläggning

dessa tidsfrister

-

har en

i form av förbud

senare än två år efter det att

beslut är sålunda utgångspunkten

av förvärvsärenden

för

som anges i lagen.
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Bemitz

kan man enligt

I praxis

sin reella

utsträcker

handläggningstid

av fördjupad

inledande

prövning

blivit

SPK m.m.

utdragen och särskilda

I ett fall

1989, dvs. l år och 9 månader,

framhållit

har

särskilt

1988 till oktober

när

NO

besluta

skall

att

skall han

att undersöka ett företagsförvärv
utvecklas

den närmare

sägs att det måste finnas fog för beslutet,

dvs. ett upp-

måste föreligga

giftsunderlag

för

till

I förarbetena

om detta.

Bl.a.

innebörden.

av

inte är helt tydligt angivna. I lagen sägs endast

att så snart NO finner anledning
besluta

förvärv

utan att något 20 §-beslut hade fattats.

att förutsättningarna

undersöka ett företagsförvärv

har gjorts

JCCs

Nordstjemans

avseende

till

fattats har

undersökningar

ABV handlades ärendet hos NO från januari

konkurrenten

NO

som upptagits

fall

det totala antalet

I vissa av de fall där något 20 §-beslut aldrig

av NO.

handläggningstiden
genom

till

stort i förhållande

är mycket

stadium utan att fatta 20 §-beslut

ett preliminärt

handlagt förvärvsärenden

om

där NO

fall

Antalet

20

enligt

undersökning

att NO

med beslut

att dröja

genom

till

en tendens

iaktta

rapport

som motiverar

sägs vidare

att NO

KL

steget till att inleda en formlig

kan behöva

undersökning.

Det

primärmaterial

för att kunna bedöma huruvida

skaffa

sig ett visst

beslut om undersökning

meddelas och att frågan om när det finns ett tillräckligt

underlag

bör

inte kan

besvaras generellt.

NO

har själv

undersökning
att avgöra

valt

att beteckna

beslut

enligt

från förberedande

till skillnad

om det är motiverat

20 § KL

som fördjupad

undersökning

som sker för

att fatta ett beslut om fördjupad

under-

sökning.

Årligen sker ett mycket stort antal företagsförvärv
NO att genom en översiktlig
Ingripande

bedömning

sker endast i undantagsfall.

att även om det i flertalet

i Sverige.

Det åligger

avgöra om ett ingripande

bör ske.

Enligt NO är därmed situationen

den

fall knappast kan hävdas att något fördjupningsbe-
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där det under en tid är tveksamt

Enligt

möjlighet

inom en månad.

fall

förvärv

nås. Nordstjemans

tidsfrister

kommitténs

tidsfristema

marknadsandel,

risker

anmälan

av förvärv

utgångspunkt

subjektiva

att göra

bedömning.

för sådana förvärv
Utländska

som är

system har

vid en uppkommen

minsta

Andra använda

för när första tidsfrist

att en anmälningsskyldighet

som bör komma

kan föreligga

där

eller bruttointäkt.

För att skapa en objektiv
anser kommittén

ett system

med ett system där

antal anställda eller viss minsta omsättning.

är tillgångar

De förvärv

en bättre ordning

en obligatorisk

notifiering

men

ordningen.

från förvärvsprövningssynpunkt.

intressanta

här valt att föreskriva

kriterier

att uppnå

inte blir beroende av konkurrensverkets

Ett sätt är att införa
särskilt

uppstår

mening

avslutad

För detta ändamål är det nödvändigt

i den nuvarande

vissa förändringar

Enligt

iakttas.

fattas.

anges vara ett exempel på detta.

är det angeläget

mening

kommitténs

uppställda

av ABV

som

skulle komma att

har pågått som tytt på att överenskommelse

förhandlingar

Enligt

varit

undersökningen

har den förberedande

företaget

undersökning

innan beslut om fördjupad

vara tillgängligt

att dröja

kommit

det förvänande

från

ett sådant uppgiftsunderlag

I andra

undersökning

en del av dessa fall med att NO inte

längre än en månad. NO har förklarat

förutsätts

Så

har NO sökt fatta beslut om fördjupad

I ett antal fall har dock beslut om fördjupad

erhållit

om NO ser

eller del därav.

att motsätta sig förvärvet

funnits

snart en sådan möjlighet
undersökning

om något sådant beslut kommer.

av de aktuella reglerna är det avgörande

NOs tillämpning

det som en realistisk

gränsområde

att ligga i ett oklart

ett antal förvärv

slut bör fattas kommer

av vissa förvärv

börjar

löpa

bör införas.

i fråga för anmälan är sådana där betydande

i konkurrenshänseende.

I de övriga

fall där anmälan
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inte

sker

bör

inkomma
börjar

konkurrensmyndigheten

med anmälan.

uppgifter

föreningar

fusioner

föreligger

eftersom

i praktiken

inkommit

registrering

av

redan nu en form av

fusioner

20 § första stycket KL, jfr
föreningar.

Motsvarande

13 § förordningen
gäller

ändamålsenlig

eftersom

träffar

de som sker genom en regelrätt

så att konkurrensmyndigheten
samtliga

fall.

Det bör

för

En liknande

ändring

regler i bankaktiebolagslagen,

Att införa
ingripande.
fusioner

en allmän
Kommittén

tillräckligt

vara

eller att prövning

bör anmälas till konkurrensmyndigheten,

motsvarande

skulle vara alltför

varvid
förvärvet

inte får fullföljas,

beslutat att inte föra ärendet till MD.

eller

bemyndigande

föreskrifter

fastställa

vilka

förvärv

- konkurrensverket

som i olika

Kommittén

skyldighet

om genom förvärvetfusionen

skall föreligga

vars årsomsättning
En motsvarande

skyldighet

hade underkastats
marknadsandel

överstiger

omkring

rekommenderar

1 miljard

bör omfattas
att

bildas

kr. i dagens penningvärde.

Förvärv

än 25 % bör dock inte omfattas

av

anmälnings-

en koncern

under är 1990 skulle ha inneburit

anmälningsskyldighet.

Regeringen

bör i särskilda

branscher

anmälningsskyldigheten.

ocheller

en frist bör börja

såvida inte myndigheten
efter regeringens

att

enligt lagen

att vissa större förvärv

under vilken

i

och föreningsbankslagen.

att anmäla alla förvärv

löpa och en kortare period inträder

beslut

med besked

bör göras också beträffande

anser emellertid

är inte

att fatta ett formligt

sparbankslagen

skyldighet

ordning

Denna

en del av förvärvsärendena

fusionen inte förbj udits enligt konkurrenslagen
inte pågår.

av aktiebolag

fusion. Den bör därför modifieras

inte tvingas
registrering

om ekonomiska

av fusion

1975:1387.

den endast

utan åtgärd enligt

1987:978

för registrering

25 § aktiebolagsförordningen

nämligen

av ekonomiska

inte kan ske utan besked från NO att fusionen inte har förbjudits

KL eller att NO har beslutat att lämna fusionen

-

att

fristen att löpa.

anmälningsskyldighet

enligt

förvärvspart

anmoda

Sedan anmälan med kompletta

När det gäller egentliga

enligt

kunna

att 133 företag

som omfattar

mindre

av anmälningsskyldighet.
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att föra talan om förvärvet

inte sker har möjligheten
att därefter

innebär

ger

en objektivt

föreslår

Kommittén

Kommittén

därvid

förutsätter

konkurrensmyndigheten

omfattning

därvid

kontakter

oklarheter

kan
för

är kända

som ändock

och att informella

och verket kan lösa en hel del av eventuella

av

som bör ingå i anmälan.

Det förutsätts

kan utelämnas.

med stor flexibilitet

tillämpas

bör omfattas

uppgiftsskyldighetens

hög grad och att uppgifter

i rätt

begränsas

att

ges rätt att

eller konkurrensverket

uppgifter

samt om vilka

anmälningsskyldighet

i samband med anmälan

som för olika branscher

vilka

eller

inte anses ha börjat löpa.

alltså att regeringen

föreskriva

i föreskriftsform

är att det

Falskt

tidsfristen.

för

till konkurrensverket

att den första tidsfristen

bör föranleda

som idag om 90 dagar inom

utgångspunkt

fastställbar

beslutsmaterial

ofullständigt

Systemet

med anmälan och vänteperiod

synpunkt

från företagens

En fördel

förfallit.

måste vara väckt.

talan i MD

vilken

frist

motsvarande

löper

Om så

undersökning.

fatta beslut om särskild

måste verket

fristen

utan dess medgivande.

inte får genomföras

förvärvet

dagar under vilken
Under

ges en frist om 30

av anmälan bör vara att konkurrensverket

Konsekvensen

att systemet

mellan företagen

uppgiftsskyl-

kring

digheten.

Givetvis

konkurrensverket

bör

förvärv

som inte omfattas av obligatorisk

anmälan liksom att företag

initiativ

skall kunna påkalla en prövning

genom egen anmälan.

Nära

samband

begära

hos

MD,

genomförande
regeringen
fullfölja
framgång

med tidsfristerna

innan

möjlighet

ett förvärv
hos MD

att

har reglerna

ärendet

om

slutligt

prövats.

I 21 § KL

att besluta om interimistiskt
när synnerliga

skäl föreligger.

med sådana yrkanden.

möjlighet
förbjuder

interimistiskt

domstolen

för

anmälningsskyldighet

påkalla

kunna

MD

förbud

för
ett

NO

resp.

för företag

att

att

förvärvs

ges MD

NO har hittills
tvingas

eget

att

inte haft
begränsat
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material

göra en preliminär

interimistiskt

Det framstår

i praktiken

vänteperiodens

innan ärendet slutligt
fortsatt

inte

kan

skulle förbjuda

utan

sida överväger
fullföljas

interimistiskt

påverkan

av

de olägenheter

så länge

Förbud

sedan beslut

med en möjlighet

om särskild

undersökning

inte får fullföljas

Det bör kunna ske då det allmänna
åtgärder

företagen

prövningen

beslut bör liksom

12.2.5

Enligt kommitténs

beslut av innebörd att förvärvet

prövats.

utredning

ännu pågår. Den nuvarande regeln

efter anmälan kombineras

utgång,

förvärvet.

genom att de facto

visat sig mindre ändamålsenlig.

måste vänteperioden

företagens

uppfattas som en stark signal

prövning

medan prövningen

fattats, få ett interimistiskt

av

i ett visst fall meddela

som angeläget att företag inte obstruerar

har emellertid

att efter

även vid en slutlig

ett förvärv

uppfattning

Skulle MD

förbud skulle detta idag sannolikt

om att domstolen

genomföra

prövning.

de inblandade

kan ha av att förvärvet

fortgår.

nu tillkomma

från

intresset

Möjligheten

fatta

att

MD.

mot viss del av ett företagsförvärv

Kommittén
föreslår att risker med ett företagsförvärv
i första hand
skall undanröjas genom åläggande om försäljning
av någon del av
rörelsen.

Stöd saknas i nuvarande
möjlighet

att

förvärvande
möjlighet

delvis

förbjuda

företaget

vidare

fastställer

till

eller

att

skulle ha en
ålägga

som gäller

föranleder

7 § KL,

ett förbud

där

departe-

eller åläggande

detta. Som exempel

köp av ett företag

det

Visst stöd för en sådan

kan detta begränsas till att avse en del kurs.

om omständigheterna

att ett förbud

företagsförvärv

i specialmotiveringen

uttalar att då regeringen

som gäller en aktiepost,
av aktieposten

ett

för att MD

att avyttra en del av aktierna.

kan hämtas

mentschefen

KL och dess förarbeten

eller en koncern

här
anges
kan

197
inom

eller en division

en rörelsegren

att gälla exempelvis

till

inskränkas
koncernen.

Frågan

förvärvsförbud

om partiellt

STORAs

förvärv

Swedoor

AB.

skadlig

verkan
till

enligt
MD

2 § KL.

vilket

från

företaget

förbudet

avsåg en fysisk del av det förvärvade

STORA

hade vid tidpunkten

ideella

samma

andel

fann NO

Swedoor,

bestämma ett förbud

av de olika

fysiska

skäl att ifrågasätta

inte förvärvat

delarna

om MD

till att avse enbart Swedoor.

i något

ställningstagande

ärendet

återkallades

från

av NO.

Återkallandet

olika

uppkommit
urskiljas

koncernen

dvs. en ideell
var ägare till
t.ex.

utmynnade

denna fråga,

föranleddes

kunde
inte

eftersom

av att STORA

Bordörren

varvid NO fann att ökningen av koncentrationen

AB till en
marknaden

mån hade begränsats.

i väsentlig

Bland

med att

regeringen

Ärendet

avyttrade det i koncernen redan ingående dörrföretaget
utomstående,

i den

av koncernen,

eller

sida rörande

MDs

NO

således räcka

därmed rent principiellt

STORA

Match.

företaget.

för NOs framställning

Eftersom

NOs

kunde förhindras

i dess helhet utan endast 90 % av aktierna,

andel av koncernen.

en

för

som ingick

Swedoor,

Det skulle

Match-koncemen.

Swedish

Swedish Match

tidpunkten
i Swedish

90 % av aktierna

förvärvat

till

ansåg medföra

NO

hade vid

STORA

Match

av Swedish

förvärv

på trädörrmarknaden,

avstod

att STORA

förvärvade

sitt

genom

att den skadliga verkan av förvärvet

gjorde bedömningen
genom

fick

ställning

framställning

1989:108,

NO

av Swedish Match AB i dess egenskap av moderbolag
STORA

dominerande

i fallet

aktualiserades

former

av frivilliga

åtaganden

som resultat av förhandlingar

en grupp som innebär utträdande

eller avhändelse

av en del av rörelsen.

från

företagens

sida,

mellan NO och företagen,

som

kan nu

ur samarbete med andra företag
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Enligt

kommittén

värvskontrollen

så att syftet

Om endast möjligheten

-

enligt

restriktivitet

att totalförbjuda

vad som utvecklats

Den nuvarande
föreläggande

om partiell

huruvida

konsekvenser

avhändelse.
reglerna.

företag

förbud

12.2.6

Kommitténs
Frivilliga

står till buds blir
Detta kan

leda till

en större

stöd för möjligheten

Möjligheten

bör därför

avhändelse

koncernen.

ställning
konkurrens

beträffande

mot förvärvet,

att ge ett

skapas genom

negativa

med

kan förebyggas

någon del av den

Åläggandet kan då antingen

fanns inom den förvärvande
företaget.

Det önskvärda

begränsas till en sådan partiell

Frivilliga

-

möjliga

Av detta bör framgå att man också bör

eller ett företag inom det förvärvade

partiellt

l2.2.l

dominerande

som redan före förvärvet

vara att föreläggandet

avhändelse. Reglerna bör

förvärvet

av en fungerande

genom ett åläggande om partiell
bildade

för-

än vad som är önskvärt.

för förekomsten

genom förvärvet

i avsnitt

uppkommen

en

för

än vad som är lämpligt.

lagen ger inte uttryckligt

ett tillägg till de nuvarande
pröva

trubbigare

i tillämpningen

att reglerna

med dessa kan uppnås med minsta

förvärvsprövningsinstrumentet
också

ordning

inte medger åläggande om partiell

vara utformade
ingrepp.

är det inte en lämplig

när detta framstår

gälla ett

koncernen
bör därvid

avhändelse eller till ett

som tillräckligt.

åtaganden

förslag:

åtaganden skall kunna förenas med vite. Sådant vite fastställs

av MD.

Av Bemitz
varit

rapport

förhållandevis

resulterat i frivilliga

framgår
stort.

att antalet åtaganden från företagens
Av

46

undersökta

förvärvsärenden

sida har
har

25

åtaganden. Det har skett antingen efter överläggningar
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med NO efter en förberedande

eller efter s.k. fördjupad

12 fall

13 fall.

undersökning

De olika

granskning

kan delas in i fyra olika

åtagandena

åtaganden att anmäla kommande
av strukturella

att förvärvspart

med samarbete med annat företag på den aktuella
Ett annat vanligt

det förvärvande
förvärvade

företaget

företaget.

skall begränsa

typerna

åtaganden som på olika sätt kan röra företagens
av dessa innebär modifieringar
annan

åtagande innebär att

finns

Det vanligaste

i förvärvsavtalet.

att utomstående

att motverka

i det

några speciella

beteenden.

av konkurrensklausuler

i syfte

är åtaganden

typ

eller avyttra

sitt ägande och inflytande

de angivna

Förutom

skall upphöra

marknaden

förekommande

innebär

olika former

Den andra innefattar

förvärv.

åtaganden t.ex. av innebörd

en del av sin rörelse.

Den första

typer.

En

företag

diskrimineras.

kunna sanktioneras
I USA

med vite på motsvarande

där frivilliga

-

sätt som ett åläggande av MD.
förekommande

är vanligt

uppgörelser

att ge sanktion för företag som bryter den frivilliga

möjlighet

sida skall

om inte gjorda åtaganden från företagens

Frågan har uppkommit

finns

-

en

uppgörelsen,

s.k. consent orders.

för MD att fastställa ett frivilligt

Det bör nu införas en möjlighet
och därvid

förelägga

komma till stånd

domstol

-

om stadfästelse

inriktas

krävas att sanktionerade
bör

inte

liknande

av åtagandet.

yrkande av konkurrensverket.

med vad som gäller
allmän

vite för överträdelse

ha formen
åtaganden.

av förlikning

att åtagandet

Fastställelsen

Prövningen
i en civil

är lagligen

industri-,

bör

-

bör

i likhet

process vid
Det bör

grundat.

åtaganden har en konkurrensfrämjande

av kultur-,

åtagande

effekt.

sysselsättningspolitiska

De
eller
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12.2.7

Förhandlingsprincipens

tillämpning

i MD

Kommittén föreslår att det inte längre skall vara en primär skyldighet
att förhandla. Detta utesluter dock inte att det är lämpligt att MD
aktivt verkar för att lösa frågan genom förhandling.

senare i samband med behandlingen

Kommittén

kommer

förfarandet

att diskutera

konkurrensrätten.

den s.k. förhandlingsprincipens

Kommittén

förfarande

har skadlig

näringsidkaren
förhindrar
domstolen

för

först

fastställer

att

verkan.

Därefter

skall

försöka

få till

att

den skadliga verkan.
-

skall söka förhindra

från allmän

synpunkt,

Först härefter

också under processen
som tillgodoser
sådan uppgörelse

i MD

det allmännas
bör

hos konkurrensverket
har ansökan till

Givetvis

förhandla

som

överväga

skall

förbud

i MD inte längre skall betonas

bör möjligheten
fram

finnas för parterna

effektiv

För att bryta uppkomna

av långvariga
för

förhandlingar

en uppgörelse

låsningar

en aktiv insats från domstolens

En

under handläggningen

kunna förenas med vite och fastställas av MD.

reducerats.

uppgörelse

konkurrens.

-

och utrymmet

att

till en förhandlingsuppgörelse

liksom en frivillig

företagen

eller

mot förvärvet.

krav på en fortsatt

föregåtts

där

- genom

-

domstolen

med

Om saken är av särskild vikt

kan domstolen

komma

inblandade

handläggningen

domstolen

syfta till att näringsidkaren

anser att förhandlingsskyldigheten
skyldighet.

konkurrensbegränsande

ett

gäller i förvärvsärenden

denna verkan.

åläggande enligt 3 § KL eller förbud

som en primär

med konkurrens-

skadlig verkan av ett förvärv

får förhandlingen

avstå från förvärvet.

i första

stånd en överenskommelse

Motsvarande

efter att ha konstaterat

förhandling

Kommittén

handläggning

inom

som nu gäller innebär att MD i ärenden

ärenden. Den handläggningsordning
generalklausulen

tillämpning

för förhandling

anser att utrymme

hand skall finnas under konkurrensverkets

enligt

av det processuella

i godo

Ofta

med de
kan

ha

kan under den förberedande
sida framstå som värdefull.
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Frågan när förhandling

bör tillgripas

från förut-

får lösas med utgångspunkt

i varje enskilt fall. Den nuvarande regeln om primär

sättningarna

skyldighet

bör därför upphävas. Av föreslagna 41 § nya konkurrenslagen

att förhandla

framgår att förhandling

kan tillgripas

för att undanröja

negativa effekter

av

ett förvärv.

Regeringsprövningen

12.2.8

föreslår att förvärv
efter begäran av enskild part.

Kommittén

kan underställas

blir

mot ett företagsförvärv

Ett förbud
förutsättning

att regeringen

någon allmän överprövning

fastställer

enligt

som MD tillåtit.

regeringsnivå

kan aldrig ingripa mot

Regeringen

Skälet till att det slutliga avgörandet

synes vara att ett förbud

mot

och ekonomiskt

i sista hand borde bedömas av regeringen
Praxis

skall härvid inte göra

av ärendet utan endast antingen helt eller delvis

traktades som en så ingripande

perspektiv.

endast under

7 § KL giltigt

det. Regeringen

fastställa beslutet eller vägra fastställelse.
ett förvärv

prövning

regeringens

saknas helt eftersom

delvis lagts
be-

ett företagsförvärv

åtgärd att den

betydelsefull

i ett brett ekonomiskt-politiskt
MD

förbjudit

ännu inte

något

företagsförvärv.

Förfarandet

kan jämföras

med den tyska s.k. ministerregeln.
efter en allmän ekonomisk-politisk

regel kan ekonomiministern
släppa igenom förvärv
får dock inte överpröva
rättsliga

som förbjudits

aspekterna i ärendet än de som redovisats

Benz och Messerschmidt,
förvärv

som tidigare

att ministerregeln

tillämpats

Ministem

av de konkurrens-

av konkurrensmyndig-

ärenden, bl.a. samgåendet mellan Daimler-

har regeln föranlett

förbjudits

denna

bedömning

av konkurrensmyndigheten.

och göra någon annan bedömning

heten. I några uppmärksammade

Enligt

ministern

av Bundeskartellamt.
med stor

försiktighet.

att släppa igenom

Erfarenheten

är dock

Sedan reglerna

om
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företagsförvärv

infördes

har endast sex fall

tillåtits

med tillämpning

av

denna regel.

Den första frågan för kommittén
ningen

över huvud

ifrågasättas
tillämpningen

i detta sammanhang är om regeringspröv-

taget bör behållas.

om det är lämpligt
i enskilda

Det kan i ett EGEES-perspektiv

att regeringen

fall av en så viktig

har ett eget ansvar

för

del av konkurrenslagstiftningen

som förvärvsreglema.

Kommittén

anser att ingripanden

en överprövningsmöjlighet
att

föreslå

bidragande

att

i förvärvsärenden

förvärvsärenden

förs

till detta ställningstagande

sas. En sådan prövning
intressen

vidare

till

kan tidsutdräkten
bredast

omfattar

rättsliga

domstolen

Förfarandet

området

har

och lång erfarenhet

med underställning

Starkt

överblick

begrände

över

enligt den nya lagen. Liksom

för att regeringen

marknadsrättsliga

domstol.

i förfarandet

möjliga

nu bör gälla en viss presumtion
eftersom

annan

är behovet av snabbhet i prövningen.

säkerställer

som prövningen

bedömning,

att

måste finnas. Vi har dock inte funnit det lämpligt

Prövas i stället saken av regeringen

allmänna

är av den karaktären

till regeringen

godtar MDs konkurrensspecialkompetens

för

det

av sådana bedömningar.
bör alltså vara kvar,

dock

endast då detta begärts av enskild part.

12.2.9

Uppbrytning

av existerande

företagskoncentrationer

Kommittén föreslår att konkurrenslagen
ger en möjlighet att bryta upp
starka företagskoncentrationer
då detta framstår
som den enda
framkomliga
vägen för att åstadkomma en effektiv konkurrens.

Enligt

direktiven

möjlighet

skall

kommittén

att bryta upp existerande

överväga

frågan

om införande

företagskoncentrationer.

av en

Ett förslag

om
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men föranledde

detta lades fram av 1978 års konkurrensutredning

inte lag-

stiftning.

måste

företagsstrukturen

restriktivitet

gälla.

Den

ifrågavarande

såsom det tyska och det

i vissa utländska rättssystem,

föreligger

möjligheten

stor

i

denna typ av ingrepp

är att när det gäller

utgångspunkt

Kommitténs

amerikanska.

mellan

vad som i amerikansk

och dissolution
någon

upplösning.

fristående

antitrusträtt
Med

aktier

av

eller

kallas divestiture

ett avhändande
tillgångar

mellan dem i möjligaste

att avhändande i allmänhet

framstår

till
har

över detta. Med uppsom är domineran-

ett sådant sätt att framtida

de, i flera från varandra helt fristående enheter
konkurrens

avses försäljning

av en koncern eller ett företag,

lösning avses upplösning

avhändande

en näringsidkare

som

i ett företag i syfte att skaffa sig kontroll

förvärvat

kan man skilja

av detta slag av strukturingrepp

När det gäller utformningen

Det kan slås fast

mån blir säkerställd.

som enklare och mindre ingripande

än

upplösning.

har visat att företagskoncentrationen

SPKs genomgång

i Sverige är hög. Även om intemationaliseringen
flera marknader

kommer

marknader

förekomma

negativa

effekterna

den potentiella
möjlighet

konkurrensen

kan tänkas förbättra

så svag eller
konkurrensen

måste naturligt

ställning
obefintlig

Alternativ

att

kan det

konkurrens

kommer

På dessa marknader

kan de

vara så starka och
att ingen

annan

än den att bryta upp ett företag.

nog brukas

Innan en sådan åtgärd vidtas måste de potentiella
undersökas.

att föranleda

i stor utsträckning

som även i fortsättningen

av en starkt dominerande

En sådan möjlighet

kommer

att öppnas för internationell

från utländsk konkurrens.

att vara avskärmade

på flera marknader

som innebär avreglering

der måste prövas. Det kan innebära upphävande

med största urskiljning.
konkurrensmöjlighetema
eller öppnande av marlmaav tekniska handelshinder,
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borttagande
eller

av olika etableringshinder

harmonisering

marknader

regler

av

Möjligheten

rättssystem.

I bedömningen

förordar

bör endast

användas
konkurrens

men inte befunnits

på

torde

är en möjlighet

om den framstår

eller konsom enda

genom att alternativa

möjlig-

tillräckliga.

av om åtgärden skall tillgripas

det allmänna intresset av en effektiv

företag

Endast

att avhända sig en del av rörelsen

att skapa en effektiv

heter övervägts

näringsidkare

utländska

Den väg som kommittén

att ålägga en näringsidkare

möjligheten

med

och utländska

som även på sikt kan bedömas sakna utländsk konkurrens

åtgärden vara påkallad.

cernen.

för inhemska

konkurrens

till följd av strukturingreppet.

bör en awägning
och förluster

ske mellan

för en enskild
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13.

SANKTIONSSYSTEMET

13.1

Gällande

13.1.1

Iionkurrenslagen

KL

rätt

sägas tillhandahålla

kan

slags

för

döma till straff böter

ingripande

handling

för att undanröja

om

leveransvägran

skadlig verkan av konkurrensbegränsning.

Syftet

undanröjts,

kunde

MD

förelägga

säljaren vid vite att tillhandahålla

andra konkurrensbegränsningar

förordna

uppgörelse.

inte

hade medfört

till regeringen.

om högstpris.

att den
1966

den begärda fömödenheten.

För

en lagändring

saknade MD enligt KBL

med annan sanktion om förhandlingen
Domstolen

Om det var

år

efter

än leveransvägran

den skadliga verkan undanröjdes.
anmäla förhållandet

skulle

att MD

förhandlingen

och

verkan

att ingripa

straffsankom för-

skadliga

möjlighet

kan

besluta

angavs i KBL

var att få till stånd en frivillig

med förhandlingen
fråga

fall

För andra

kan allmän

Endast fysiska personer

eller fängelse.

dömas till straff. Redan i 1953 års KBL var de nämnda förbuden
tionerade.

mot

och vitesföreläggan-

och anbudskartellförbuden

av bruttopris-

de. För överträdelser

sanktioner

straff, beslut om förhandling

konkurrensbegränsningar:

domstol

tre

inte ledde till att

kunde dock i fall av större vikt

Regeringen

kunde enligt KBL i vissa fall
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KL har medfört

betydande

förändringar

met. MD har fått utvidgade
den. 3 § KL har följande

i det nu beskrivna

möjligheter

sanktionssyste-

att meddela förbud

eller åläggan-

lydelse:

Marknadsdomstolen
kan meddela näringsidkaren
förbud att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor
eller annat konkurrensbegränsande förfarande eller att tillämpa väsentligen samma förfarande som
det sålunda förbjudna,
åläggande att tillhandahålla
en annan näringsidkare en viss vara, tjänst
eller annan nyttighet på villkor
som motsvarar vad han erbjuder andra
näringsidkare säljåläggande
eller
åläggande att eljest ändra ett av honom tillämpat konkurrensbegränsande
förfarande, att i samband med ett sådant förfarande uppfylla ett visst villkor
eller att lämna viss information
eller vidta annan åtgärd som motverkar
förfarandet rättelseåläggande.
Om den skadliga verkan innebär att ett pris med hänsyn till kostnaderna och
övriga omständigheter är uppenbart för högt och saken är av större vikt, kan
marknadsdomstolen
ålägga näringsidkaren att under en viss tid, högst ett år,
inte överskrida ett visst högsta pris prisåläggande.

Förhandlingsprincipen
skall,

om

skadliga

inte

verkan

kvarstår emellertid

omständigheterna

talar

som en huvudregel,
dåremot,

av konkurrensbegränsningen

söka

bestämmelser.

Här är förhandling

kan besluta om andra åtgärder.

MD

eller åläggande enligt 3 § KL.

Sådana åtgärder

att

förbud

eller

företagsförvärv

MD

3 § KL

företagsförvärv
förbjuda

om

särskilda

kan MD

en näringsidkare

föreligger.

förbud

förvärvet

föranleder

fatta interimistiskt
att fullfölja

särskilda

Till detta kommer
i ett

ärende

om

för att bli gällande.

beslut i fråga om förbud
skäl

av företagsför-

kan innebära

meddelat

måste fastställas av regeringen

innan

innan

av aktier.

som domstolen

kan meddela interimistiskt

enligt

skäl

åläggande

den

obligatorisk,

MD kan även förbjuda

regler gäller bl.a. när det är fråga om förvärv

förhindra

förhandling

genom

förbud eller åläggande enligt 3 § meddelas. För prövningen
värv gäller särskilda

eftersom MD

det.

eller åläggande

Även

beslut. Domstolen

ett företagsförvärv

i fråga

om

kan således

när synnerliga
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MD

kan, men behöver

inte alltid,

förena ett förbud

eller åläggande

med

vite.

Som redan sagts finns i KL straffsanktionerade
tellförbud.

Till

skillnad

konkurrensbegränsning

mot tidigare
och tillgripa

bruttopris-

kan även MD
de sanktioner

och anbudskar-

pröva

sådana fall

av

som står domstolen

till

buds.

NO har i KL fått rätt att i fall som

är av större vikt utfärda föreläggande

vid vite som, om det godkänns av näringsidkaren,
meddelats av MD.

Dessa förelägganden

gande och rättelseföreläggande

gäller som beslut som har

förbudsföreläggande,

motsvarar

säljföreläg-

helt vad som anges i 3 § första

st. KL.

I denna inledande

redogörelse

dispens från bruttoprisförbudet
även kan meddela interimistiskt
beslut inte har rättskraft
vanligen
särskilt

och anbudskartellförbudet,

har nämnts.

mot

Påtryckningen

eller annat

kan omprövas.

den

är föreläggande

vid vite

Det som skiljer vitet från straffet är att straffet

sedan ett förbud överträtts
som gjort

sig

skyldig

medan vitet fungerar
till

den som beslutet

riktar

som en

en regelöverträdelse.

innebär att vitet döms ut vid förnyad överträdelse.

således förmå

domstolar

betydelse för den svenska konkurrenslagstiftningen

sanktionen.

utdöms omedelbart
påtryckning

om ändrade förhållanden

Inom andra delar av marknadsrätten

den dominerande

om

att domstolens

på samma sätt som domar av allmänna

Även NOs förelägganden

skäl föreligger.

frågor

varvid domstolen

beslut. Vidare bör framhållas

har. Besluten kan omprövas

Förhandlingsprincipens

skall

bör även nämnas att MD prövar

sig emot

Viteshotet

att inte

upprepa

förfarandet.

Särskilda

regler om vite finns i 1985 års lag om viten. Även KL innehåller

vissa bestämmelser.
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av två delar, dels ett förbud

sett består ett vitesföreläggande

Formellt

ett åläggande
iaktta,

fysiska eller juridiska

personer.

mot den näringsidkare

verkan

av en konkurrensbegränsning,

vanliga

torde vara att inte samtidigt

som är ansvariga

skall vara riktat

Ett vitesföreläggande

dels ett hot om vite.

riktas vitesföreläggandet

skall

anger det beteende som vitesadressaten

som närmare

eller flera namngivna

eller

den skadliga

en juridisk

person.

Det

mot den eller dem

rikta föreläggandet

för den juridiska

företrädare

en

På konkurrensområdet

som föranlett

i allmänhet

till

personen.

Något hinder

mot

detta finns dock inte.

En förutsättning
är givetvis

att det föreligger

I lagförarbetena
karen

skadlig verkan
251.

av konkurrensbegränsningen

är uppfyllda.

skadliga

verkan

föranletts

för

prop.

domstolen

prövar

MD prövar

förutsättningarna

objektiva

inte fordras att näringsidmen väl att han föranlett

konkurrensbegränsningen

I en brottmålsprocess

oaktsamhet

med skadlig verkan.

en konkurrensbegränsning
att det för ingripande

framhålls

framkallat

med ett vitesföreläggande

skall kunna ingripa

för att MD

s. 91 och

1981822165

på uppsåt eller

om kraven

inte sådana frågor utan enbart om de

ingripande

uppsåtligen

är uppfyllda.

om den

Frågan

eller av oaktsamhet

är således utan

betydelse för MD.

Enligt

lagen om viten får vite inte föreläggas

faktisk

eller

rättslig

skall det fastställas
ekonomiska
honom

Löpande

att följa

När vite föreläggs

föreläggandet.

till ett bestämt belopp som med hänsyn till adressatens
och omständigheterna

förhållanden

att följa

möjligheten

möjlighet

om adressaten kan antas sakna

föreläggandet.

kan antas förmå
i lagen om viten

Som en nyhet infördes

löpande vite.

att förelägga

i övrigt

Så kan ske om

det är lämpligt.

vite innebär att vitet bestäms till ett visst belopp

som adressaten

överträder

ett förbud

underlåter

att fullgöra

ett âläggande.

domstolen

inte behöver

förelägga

eller

för varje

Fördelen

för varje gång

tidsperiod

med löpande

som han
vite

nytt vite efter varje överträdelse,

krävs om löpande vite inte används.

är att
vilket
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för vite enligt KL. I det fåtal fall där

Något högsta belopp är inte föreskrivet

kr. som ett normalbelopp.
ärenden om marknadsföring

att domstolens

Det kan tilläggas

500 000

ha tillämpat

synes domstolen

MD satt ut vite i konkurrensärenden

i

normalbelopp

sedan lång tid är 100

och oskäliga avtalsvillkor

000 kr.

Om en näringsidkare
tingsrätten

för att få vitet

föras även av denne. Tingsskäl. Om ändamålet

rätten kan jämka vitet om det finns särskilda
sin betydelse

från det att förutsättningen
tillfaller

inte har delgetts adressaten inom två år
Utdömt

för att väcka sådan talan uppkom.

vite

staten.

företrädare

även ansvariga

om även staten kunde

rådande uppfattningen
pekade
betrakta

emellertid

företagsamhet

vara adressat

för vitesföreläggande.

att staten inte kunde föreläggas

vite. NO
var att

Särskilt

området

ville

med hänsyn till

departementschefen

1985 s. 104 f.

NJA

Ännu en fråga med anknytning

till marknadsrätten

Det är en princip

berördes

i motiven

i svensk rätt att det inte är möjligt
handling

eller åtgärd,

förelägga

vite i fråga om en straffbelagd

undantag

från

principen

anses dock inte gälla fullt ut inom det marknadsrättsliga

principen

Den

kunde riktas mot staten. Frågan överläm-

inte utesluta att vitesföreläggande

lagen om viten.

Vite

och att samma regler borde gälla för offentlig

det marknadsrättsliga

nades till rättstillämpningen.

fall

i vissa

myndigheter

att även statliga

som för annan näringsverksamhet.

förhållandena

person.

till lagen om viten berördes

I förarbetena

var tidigare

som näringsidkare

som är juridisk

för näringsidkare

kan även riktas mot en kommun.

eventuellt

mot näringsidkare,

riktas

Ovan har sagts att vitesföreläggande

frågan

med vitet

att utge vite

skall vitet inte dömas ut. Skyldigheten

om talan om utdömande

bortfaller

om vite på talan av

beslutat

Om MD

utdömt.

någon annan än NO får talan om utdömande

förlorat

kan NO vända sig till

vitesföreläggandet

inte följer

följer

av särskilda

författningar.

Den

till
att

om inte
berörda
området,
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trots att det inte finns någon uttrycklig

ingripa

med vitesföreläggande

framgår

i stället av lagmotiv

ändring

bestämmelse

vid överträdelse
och reglemas

av straffsanktionerade

uppbyggnad

i detta har inte skett genom lagen om viten.

Ytterligare

två omständigheter

härom. Möjligheten

i övrigt.

NJA

att
bud

Någon

1985 s. 106

som har att göra med KLs sanktionssystem

bör beröras.

MD är som nämnts inte skyldig
ha gällt

en prejudikatfråga;

att förena ett beslut med vite. Ärendet

det kan med hänsyn

till

kan

omständigheterna

framstå som uppenbart att vite inte erfordras

för att nå rättelse. I sådana fall

kan domstolen

Om det senare visar

underlåta

att sätta ut vite.

sig att

domstolens beslut inte efterlevs kan beslutet omprövas och vitesföreläggande
meddelas. Omprövning
gäller ett förbud

för att kunna sätta ut vite är dock inte möjlig

eller åläggande i ett ärende om företagsförvärv.

För en allmän domstol

som dömer i mål om överträdelse

budet eller anbudskartellförbudet

att det sker nya överträdelser.

en annan inriktning,

eftersom

Om det påtalade förfarandet

inte längre tillämpas

tro att förfarandet
gande. Prop.

l3.1.2

Företagsbot

kan av brott

verkan.

att återupptas,

bör MD enligt

inte pröva ärendet i sak. Om det finns anledning
meddela vitesföreläg-

s. 93 f

m.m.

i brottsbalken

bot 36 kap. 7-10 §§.

skadlig

har

och det finns betryggande

kommer att upprepas kan domstolen

198182:l65

År 1986 infördes

inte kommer

betydelse

MDs handläggning

den syftar till att förhindra

att tro att förfarandet

uttalande i lagförarbetena

av bruttoprisför-

har det inte någon självständig

om det kan förväntas

anledning

när det

BrB

Sanktionen

1 kap. 8 § BrB.

särskilda bestämmelser

är konstruerad

om företags-

som en särskild

rättsver-

För brott som har begåtts i utövningen

av
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näringsverksamhet

enligt 36 kap. 7 § åläggas företags-

skall näringsidkaren

bot om
brottsligheten
skyldigheter

inneburit

har

åsidosättande

ett grovt

som är förenade med verksamheten

av de särskilda

eller annars är av allvarligt

slag och
inte har gjort vad som skäligen kunnat krävas för att före-

näringsidkaren

bygga brottsligheten.

prövas av tingsrätt

Det är inte nödvändigt

att yrkandet handläggs gemensamt med åtalet. Boten

skall bestämmas

till

minst

10 000 kr.

uppenbart oskäligt skall företagsbot
boten fastställs

skall särskild

och förhållande

pä yrkande

åklagare.

Fråga om företagsbot

och högst 3 milj.kr.

inte utdömas. När storleken av företags-

hänsyn tas till brottslighetens

art, omfattning

till näringsverksamheten.

om påföljd

för brottet ädöms näringsidkaren

om brottet

medför

för näringsidkaren

med

eller särskild

för denne,
rättsverkan

eller

företagsbot

är

för att eliminera

gett upphov till.

eller företrädare

annan betalningsskyldighet

om det annars är påkallat

tillgripas

Om det är

kan enligt 36 kap. lO § jämka eller efterge företagsboten

Domstolen

Syftet

av allmän

av särskilda

enbart

skäl.

bestraffande.

den vinst som den brottsliga

Förverkande

skall

Företagsbot

verksamheten

enligt 36 kap. 4 § BrB tidigare

inte

kan ha

36 kap. 3 a

§, som berörs närmare nedan, kan däremot användas för vinsteliminering.
Företagsbotens

storlek

straffmätningsliknande

skall

således

i

princip

föreligger
prop.

om de driver

näringsverksamhet.

ett brott. I lagförarbetena

198586:23

genom

ett

förfarande.

Både enskilda fysiska personer och juridiska
företagsbot

bestämmas

s. 62 f.:

personer kan dömas att betala
En förutsättning

uttalades i detta sammanhang

är att det
följande
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Företagsbot kan aktualiseras bara om det har begåtts ett brott i verksamheten. Samtliga objektiva och subjektiva rekvisit i ett straffstadgande måste
alltså vara uppfyllda.
Det kan vara både brottsbalksbrott
och brott mot
specialstraffrätten,
brottet
måste
begånget
i
utövningen
men
vara
av
näringsverksamhet.
Det uppställs inte något krav på att gärningsmannen
åtalas för brottet eller ens identifieras,
men det måste stå klart att ett brott
har blivit begånget. Det är naturligtvis endast sällan möjligt att konstatera
brottsligt uppsåt hos en icke identifierad gärningsman. Vid oaktsamhetsbrott
är det emellertid fullt tänkbart att det står klart att någon i ett företag har
handlat vårdslöst utan att det för den skull går att leda i bevis exakt vem
denne
Som exempel vill jag nämna det fallet att man i ett företag har
brutit mot föreläggande eller föreskrifter
av de slag som avses i 8 kap. l §
och 2 § första stycket arbetsmiljölagen
1977:1160.
Företagsbot bör då
kunna åläggas även om det inte går att klarlägga vem som har haft det
direkta ansvaret för att föreläggandet eller föreskrifterna
följts.
Det sistnämnda har betydelse även när det gäller s.k. företagaransvar.
Finns
det enligt gällande rätt möjlighet att utkräva sådant ansvar skall naturligtvis
också företagsbot kunna åläggas. Det är dock inte någon förutsättning
att
gärningsmannen
intar en ledande ställning i företaget. Företagsbot
skall
kunna ådömas även om brottet har begåtts av personal i underordnad
ställning eller av uppdragstagare som har handlat för företagets omedelbara
räkning.
Tillämpningsområdet
för företagsbot kommer alltså även i detta hänseende
enligt 36
att sammanfalla med vad som nu gäller i fråga om förverkande
kap. 3 a § BrB. I enlighet med vad departementschefen
uttalade när den
bestämmelsen infördes, skall brott anses begånget i näringsverksamhet,
om
gärningen typiskt sett har en klar anknytning
till den verksamhet
som
bedrivs av gärningsmannen
i hans egenskap av näringsidkare
företrädare eller anställd hos den som bedriver näring.

I lagmotiven
utdömas

utvecklas

och vilka

närmare under vilka förutsättningar

bedömningsgrunder

påpekas att den sammanfattning
Arkiv

1986, bortsett

bestämmelserna
lagmotiven:

om

betydelse

företagsbot

Rekvisitet

åsidosättande

näringsreglerande

bör

kan

gälla.

kan

Det

som finns i Nytt

Juridiskt

till anbudskartellförbudet

fick,

inte

av

företagsbot

som

med hänsyn till den utformning

slutligen

inom marknadsrätten.

förenade med verksamheten
av utpräglat

av lagmotiven

från en hänvisning

inte har någon omedelbar
bestämmelserna

som därvid

eller

särskilt

som

omnämner

Här kan i korthet återges följande
av särskilda

skyldigheter

i 7 § syftar på sådana förpliktelser
bestämmelser,

ur

som är
som följer

exempelvis bokföringsbrott.
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Med uttrycket
paragraf

âsidosättanden

avses i första hand överträdelser

främst de i BrB. Även gärningar
eller

innebär

som

överträdelser

allvarligt

av centrala

straffbestämmelser,

viktiga

av
-

samhällsintressen

hör hit. Brott

Det avgörande

hetens art och omfattning

snarare än det för brottet

av brottslig-

föreskrivna

Företagsbot

bör kunna åläggas när det är fråga om omfattande

som kanske

har bedrivits

överträdelse

i sig inte framstår

allvarlig.

allvarligt

i den mening

som krävs för utdömande

påföljden

i det konkreta

fallet stannar vid böter.

s. 63 ff och lll

f.

Som skäl för jämkning

betalningsskyldighet

och särskild

avse skadestånd eller särskilt föreskriven

brottslighet
enskild

Brottet

kan vara

av företagsbot

även om

Se bl.a. prop.

eller eftergift

rättsverkan.

straffet.

sätt, även om varje

som särskilt

till

kan också vara av

är dock den samlade bilden

på ett systematiskt

t.ex.

-

som är hänförliga

och där fängelse ingår i straffskalan

slag.

i samma

slag

som varit ägnade att vålla betydande skada

åsidosättande

av miljöskyddslagen

specialstraffrätten

är av allvarligt

som annars

19858623

anges i 10 § bl.a.

Betalningsskyldigheten

sanktionsavgift.

Särskild

kan

rättsver-

kan kan vara förverkande.

om förverkande

Den bestämmelse
infördes

år 1982. Enligt

de ekonomiska

fördelar

Förverkande

för en näringsidkare

skäligt,

närmaste

har

utformats

förebild,

jfr

kan ske av förtjänster
endast på ett medelbart
1981821142

s. 15.

skall
med

eller juridisk

I bestämmelsen

att föra bevisning

motsvara

eller besparingar

om

av
sker

person.

anges även

efter vad som är
om värdet. Regeln

de ekonomiska

bestämmelserna

nedan. Allmänt

till följd

Förverkande

avser kan uppskattas

om det är svårt eller omöjligt

om att förverkandevärdet
brottet

av näringsverksamhet.

om det är oskäligt.

som förverkandet

ske av värdet av

som uppkommit

oavsett om denne är en fysisk

kan underlåtas

att det belopp

skall förverkande

bestämmelsen

brott som är begånget i utövningen
hos näringsidkaren,

i 36 kap. 4 § BrB som tidigare omnämnts

fördelarna

miljöskyddsavgift

anges i lagmotiven

av
som

att förverkande

även om den ekonomiska

vinsten

det begångna

prop.

sätt kan härledas till

brottet
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13.1.3

Bakgrund

Iden

om sanktionsavgifter

Allmänt

och gällande

proposition

ordning

198182:

142 som innehöll

Till

grund

Ds Ju 1981:3

memorian

även upp frågan om

tog departementschefen

de förverkandebestämmelsen
s.k. sanktionsavgifter.

förslag till den nyss redovisa-

låg departementspro-

för propositionen

Ekonomiska

sanktioner

vid brott i näringsverk-

samhet.

behandlar i ett särskilt avsnitt sådana avgifter

Promemorian

lagstiftningsarbete
ekonomiska

sanktioner

eller förverkande.

utsträckning

i ökande

Avgifterna

sätt att en överträdelse

användning

till

som

vid sidan av eller i stället för skadestånd, vite, böter
-

sanktionsavgifter

beteckningen

kommit

som i senare års

vilka i promemorian

ges den sammanfattande

till vissa bestämmelser
- är knutna

av bestämmelsen

medför skyldighet

på sådant

att betala avgift

till det allmänna.

Avgifterna

används enligt

promemorian

tanken till straff och förverkande,
funktion

sin preventiva
- att genom

bestämmelser

och att eliminera

står de emellertid

utanför

och de fyller
effekt

orättmätiga

den straffrättsliga
principer

av de allmänna

avgifter

också för att till samhället dra

Det är emellertid
Jfr

för

i många avseenden samma

motverka
vinster.

överträdelser
Formellt

ordningen

som där gäller.

bundna

ningar och avgiftsbeloppet

ofta på ett sätt som närmast

av vissa

och materiellt

och är därför

I vissa

fall

inte

används

ersättning för generella skadeverk-

kan således stundom ha drag av skadeersättning.

inte fråga om skadestånd i ordets egentliga

bemärkelse.

Ds Ju 1981:3 s. 83 f.

Såvitt gällde frågan om sanktionsavgifter
ange vissa enhetliga principer
utformas.

syftade promemorian

främst till att

för hur nya regler om sanktionsavgifter

Vidare lämnades vissa allmänna synpunkter

skulle

på frågan om när och
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hur sådana avgiftssystem
punkten

för övervägandena

med ett effektiviserat
de fall

kombinerat

överträdelsen
trädelsen

i promemorian

vinsteliminerande

indelades avgifterna

syfte straffavgifter

var att den föreslagna

ordningen

-

i förekomman-

för den som var ansvarig
som otillräckligt.

även genom särskilda

karaktär.

för

Över-

avgifter.

i sådana som har ett renodlat straffande

och sådana som dessutom har en konñskatorisk

snarare vinstbegränsande
gifter sammanfattades

Utgångs-

kunde framstå

skulle då kunna sanktioneras

I promemorian

lagstiftning.

förverkandeinstitut
straff

med personligt

i vissa situationer

-

i framtida

bör användas

I fråga om vinstbegränsande

de i promemorian

framförda

eller

sanktionsav-

synpunktema

på följande

sätt Ds Ju 1981:3 s. 97

Det tillägg till brottsbalkens förverkandebestämmelser
som har föreslagits
i det föregående kan
vissa områden behöva kompletteras.
Ett avgiftssystem kan i detta hänseende erbjuda en ändamålsenlig lösning i fall där
regelöverträdelser
är särskilt frekventa eller speciella svårigheter föreligger
beräkna
storleken
att
av den vinst eller besparing som uppnås i det särskilda
fallet. Andra fall är när den ekonomiska fördelen av en isolerad överträdelse
genomsnittligt
sett kan bedömas som låg, samtidigt som samhällets behov
skydd
på
det
aktuella området är så framträdande,
att inte bara den
av
ekonomiska fördelen i det särskilda fallet utan redan utsikten till vinst eller
besparing bör neutraliseras.
Avgifter bör
förekomma endast inom speciella och klart avgränsade
område bör de
näringsregleringens
rättsområden. I den mån de används
har
till
särskilda
föreskrifter
näringsutövarna
knutna
att iaktta i
som
vara
denna egenskap.
bör i all möjlig
Bestämmelserna
av avgiftsbeloppet
om beräkning
utsträckning
konstrueras så att de utgår från ett mätbart moment i den
aktuella överträdelsen
gör det möjligt att förutse och
- en parameter - som
kan
fastställa hur stor avgiften skall bli i det särskilda fallet. Konstruktionen
avgiften
schablonmässigt
fastställda
utformad
sådant
den
sätt
ett
att
vara
kan beräknas genomsnittligt
motsvara den uppkomna vinsten vid varje
särskild överträdelse. I de fall då det bedöms angeläget att söka neutralisera
redan utsikten till vinst bör dock hinder inte föreligga mot att låta avgiften
utgå enligt
Beroende
oaktsamhet

grunder

som leder till väsentligt

högre avgiftsbelopp.

på det aktuella rättsområdets natur bör prövas om uppsåt eller
eller om denna skyldighet
skall förutsättas för avgiftsskyldighet
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kan bygga
strikt ansvar. För att en konstruktion
med strikt ansvar skall
från rättssäkerhetssynpunkt
bör förutsättas att det finns
vara försvarbar
starkt stöd för en presumtion om att överträdelser på området inte kan
förekomma annat än som en följd av uppsåt eller oaktsamhet. Vidare måste
uppmärksammas att särskilda undantag från det strikta ansvaret även i dessa
fall kan vara nödvändiga med hänsyn till förhållandena
inom avgiftens
användningsområde
eller till reglernas utformning i övrigt. Sådana undantag
bör så långt möjligt vara preciserade, så att det inte föreligger någon tvekan
om deras räckvidd. Det sistnämnda gäller även i fråga om bestämmelser
som reglerar möjligheten till jämkning av avgiftsbeloppet.
5. Något hinder bör inte föreligga mot att låta avgiftsregler
som i första
hand riktas mot juridiska personer och straffrättsliga bestämmelser riktade
mot fysiska personer vara tillämpliga vid sidan av varandra. De subjektiva
rekvisiten kan därvid vara annorlunda utformade i de olika systemen
strikt
vid
avgift
och
uppsåt
eller
vid
straffrättsligt
oaktsamhet
ansvar
ansvar. Om
det rör sig om mindre allvarliga överträdelser, kan den vinsteliminering
som
uppnås genom avgiften framstå som en fullt tillräcklig
åtgärd. Det kan i så
fall bli aktuellt att låta införandet av ett avgiftssystem
innebära att de
aktuella gärningarna inte längre år straffbara.

Åläggande av avgiftsskyldighet
kan i viss utsträckning överlämnas till de
administrativa
myndigheter som är verksamma
det aktuella området. I
vissa fall är det emellertid lämpligt att överlämna denna prövning till de
allmänna domstolarna.
Det gäller främst när avgiftsskyldigheten
görs
beroende av huruvida överträdelsen skett av uppsåt eller oaktsamhet och när
reglerna är utformade på sådant sätt att det finns utrymme för betydande
skönsmässiga bedömningar.
I sådana fall kan sakkunniga administrativa
myndigheter ges ställning som initiativtagare
till eller part i domstolsprocessen.

Departementschefen
i promemorian.

förklarade

att han anslöt sig till de riktlinjer

De utgör enligt hans mening en god grund för det framtida

lagstiftningsarbetet

området.

Han betonade vikten av att avgiftssystem

nya områden införs först efter noggranna överväganden
och att systemen utformas
blir fullt ut tillgodosedda

Riksdagen

lämnade

sanktionsavgifter.
avgiftssystemet

som anges

ett sådant sätt att anspråken
prop.

utan

Riksdagen
utgår

om behov föreligger

från

l98l82:l42

erinran

vad

s. 25.

departementschefen

ansåg det viktigt
den

rättssäkerhet

straffrättsliga

anfört

om

att slå fast att riktlinjerna

för

skuldprincipen

även

om
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även efter införandet

att sanktionsavgifter,

departementschefen

lag om företagsbot

till

med förslag

s. 17 f

l98586:23

I propositionen

och att riksdagens

gäller att komma till rätta med vissa slag av överträdelser
riktlinjer

bör vara vägledande.

alltjämt

Wiweka

Warnling-Nerep

olovligt

byggande

enligt

vägtrafikskattelagen;

påföljder

i

tilläggsavgift

ransoneringslagen;

rättsñgur

enligt

och särskild

överväganden

medel;

särskild

det

befogat

dubbel hundskatt; miljöskyddsavÖvertidsavgift

avgift

straffav-

av utlänning;
särskild

enligt

avgift

enligt

vid olaga in- och utförsel;

av olja och kol.

som gjorts

att

enligt

överförbrukningsavgift

genomgång

skall behandlas

enligt lagen om

felparkeringsavgift;

byggande;

vattenföroreningsavgift;

av lagstiftningen
regler

när olika

ofta påtaglig

systematiskt.

Enligt

behandla

oklarhet

Wiweka

sanktionsavgifter

vid sidan av de rena straffrättsliga

framgår

de

om sanktionsavgifter

tidigare

Hon pekar på en åtminstone

är

avgift

vid uppdragsersättning;

Wamling-Nereps

sanktionsformen
Nerep

förseningsavgift

vid beredskapslagring

lagringsavgift

införts.

och

trafikförsäkringsavgift;

lagen om kreditpolitiska

skiftande

tulltillägg

persontrafik;

kollektiv

i advokatverksamhet;

Wiweka

enligt

särskild avgift vid olaga anställning

arbetstidslagen;

Av

förseningsavgift

olovligt

vid

gift; avgift och betalningsansvar

gift

och

tilläggsavgift

ingripande

och

skattetillägg

varselavgift;

byggnadsavgift,

och

på skatte- och

och andra författningar

taxeringslagen

överlastavgift;

avgiftsområdet;

av då gällande

förseningsavgift

uppräknas bl.a. följ ande: skattetillägg,

sanktionsavgifter

tullagen;

genomgång

I en översiktlig

av
vid

särskilt

Sanktionsavgifter

i avhandlingen

1987.

behandlats

utförligast

litteraturen

har i den juridiska

Sanktionsavgifter

avgiftstillägg

av

roll när det

kunde komma att spela en betydelsefull

om företagsbot,

regler

ansvar.

s. 8

198182:53

anförde

fall bygga på strikt

kunna i särskilda

förutsätts

avgiftsskyldighet

sanktionema.

som

om hur

Wamlingen särskild

Då är det enligt
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henne inte heller meningsfullt
ga principer.
ingående

Wiweka

från

Avsteg

bedömning

sanktionsregler

att kräva en strikt tillämpning
dessa bör dock

prövats

bara tillåtas

vara nödvändiga

av straffrättsliom de efter

en

för att uppnå de effektiva

som eftersträvas.

Wamling-Nerep

sanktionsavgiftema.

anger tre kriterier

som, om än vaga, utmärker

Det är fråga om en ekonomisk

digt beteende, avgiftsskyldigheten

påföljd

har författningsstöd

för ett rättsstri-

och avgiften

tillfaller

det allmänna.

Rent allmänt
motiv

torde gälla att avkriminalisering

för att införa

framträdande
varvid

sanktionsavgifter.

dighet.

I lagstiftning

som riksdagen

var ett framträdande

är inte detta motiv

Numera

utan syftet att skapa effektiva

en och samma överträdelse

tidigare

sanktioner

lika

har trätt i förgrunden,

kan leda till både straff och avgiftsskyl-

från senare år har man ofta hänvisat

till de riktlinjer

ställde sig bakom år 1982 och sanktionsformen

har vunnit

i

stadga.

Vissa av de sanktionsavgifter
redovisas i bilaga

som Wiweka

vid olovligt

1987 års plan-

och bygglag

ingripanden
PBL

PBL

som

kommunens

m.m.

behandlar

av lagstiftningen.

i 10 kap.

påföljder

Bestämmelserna

byggande

rivningslov

motsvarar

m.m. LPI.

om någon utan lov

eller marklov.

fyra

Byggnadsavgifi

gånger

vad

Avgiften
som

utfört

och

motsvarar

vad som stadgades i den upphävda lagen om påföljder

tas ut av byggnadsnämnden

kräver bygglov,
belopp

byggande

vid överträdelser

vid olovligt

vilka

intresse.

sanktionsavgifter

i det väsentliga

har behandlat

Här skall behandlas vissa andra sanktionsavgifter,

bedöms vara av principiellt

ingripanden

Warnling-Nerep

och

skall enligt
åtgärd

som

skall bestämmas till ett
skulle

ha erlagts

enligt

taxa om lov hade meddelats, dock lägst 500 kr. Byggnadsnämn-
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den, eller

avgiften.

kan sätta ned eller efterge

efter besvär länsstyrelsen,

vid vissa

avgift om 200-1 000 kr. skall tas ut av byggnadsnämnden

Särskild

Även denna avgift kan sättas ned eller

särskilt angivna smärre överträdelser.

efterges vid talan mot nämndens beslut.

gör tillbyggnad

eller river byggnad,

uppför
byggnad

bruttoarea

tas ut med 500 kr. per

som åtgärden avser minskat med 10 kvadratmeter.

får sättas ned eller efterges.

Avgiften

eller tar i anspråk eller inreder

Tilläggsavgiften

för icke avsett ändamål.

kvadratmeter

tas ut om någon utan lov

skall även tilläggsavgift

byggnadsavgift

Förutom

Frågor

om tilläggsavgift

prövas av
att saken

allmän domstol på talan av allmän åldagare. Sådan talan förutsätter
Bestämmelserna

anmälts av byggnadsnämnden.
kvarstad

i brottmål

är tillämpliga

skall inte tas ut om rättelse vidtas

och tilläggsavgift

av byggnadsavgift

Tilläggsavgiften

är tio år; i fråga om särskild

och den särskilda avgiften tillfaller

den tre år. Byggnadsavgiften

staten. Myndigheternas

tillfaller

När LPI infördes

år 1976 avskaffades
område.

byggnadslagstiftningens
böter

som tidigare

utgjorde

Motiveringen

ut många gånger

sådant som LPI innehöll,

denna värdeökning

kommunen.

föreligger.

flertalet

straffbestämmelser

härför
stannade

endast en bråkdel av värdet av det olovligt

system med avgifter,
eliminera

dömdes

samtidigt

avgift är

av avgiftsskyldig-

prövning

heten är inte beroende av om uppsåt eller oaktsamhet

före

för prövning

av ärendet. Preskriptionstiden

behandling

byggnadsnämndens

handläggning.

domstolens

och tilläggsavgift

Byggnadsavgift

i RB om bötesmäl och om

var bl.a.
vid

byggda.

belopp

att de
som

Ett sanktions-

ansågs vara bättre ägnat att

och ha större preventiv

effekt.

Miüöskyddsavgzj

Miljöskyddslagen
förfaranden,

som

har

i

innebär

45

§ första
att

någon

stycket

1-3

uppsåtligen

kriminaliserat
eller

av

vissa

oaktsamhet
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överträder

särskilt

angivna,

med stöd av lagen

Överträdelsema

föreskrifter.

utövas antingen otillåtet
också har tillstånd

-

kan innebära

meddelade

beslut

att en miljöfarlig

dvs. det råder ett förbud

verksamhet

mot verksamheten

inte sökts trots att förprövningsplikt

gäller

eller

eller på ett

-

otillåtet

sätt - dvs. meddelade

Straffet

är böter eller fängelse i högst två år. Ringa överträdelser

föreskrifter

eller

om försiktighetsmått

åsidosätts.
leder

till ansvar.

Bestämmelser

om

miljöskyddslagen.

52

miljöskyddsavgift

Miljöskyddsavgift

avses i 45 § första
ekonomiska

särskild

en

stycket

fördelar

l-3

infördes

år

skall betalas om en överträdelse

har skett och överträdelsen

för den som utövar

ett tidigare

rekvisit,

medfört

betydande

störningar

störningar.

Avgiften

den miljöfarliga

i vilken

fördelarna
särskilda

att överträdelsen

omgivningen

överträdelsen

som tillfaller

svarar mot de ekonomiska
bevisning

för

eller

fördelarna

år 1987

även skulle
risk

för

ha

sådana

person som

skedde.

bestäms

staten,

som

verksamheten

skall påföras den fysiska eller juridiska

utövade den verksamhet

Miljöskyddsavgiften,

nämligen

i

har medfört

§. I ringa fall skall ingen avgift betalas. Genom en lagändring

borttogs

1981

till

av överträdelsen

ett

belopp

54

§.

som

Kan full

om dessa inte alls eller bara med svårighet läggas fram uppskattas
till

skäligt

belopp.

skäl föreligger.

Avgiften

Frågor

om

miljöskydd

på

för

sättas ned eller

efterges

om

miljöskyddsavgift

prövas

talan

naturvärdsverk.

av kon-

cessionsnämnden

för

Miljöskyddsavgift

får inte påföras om ansökan härom inte har delgetts den

som anspråket

riktas

miljöskyddsavgift
förordna
överklagas

om
till

mot

inom

år från

kan koncessionsnämnden
kvarstad.

Nämndens

Svea hovrätt

vattenöverdomstol.

utdöms.

föreligger.

I

mål

om

på yrkande av naturvårdsverket

beslut

och prövas

statens

överträdelsen.

i

mål

om

miljöskyddsavgift

där i dess sammansättning

För att fastställa miljöskyddsavgift

om att uppsåt eller oaktsamhet
samtidigt

tio

av

Avgiften

som

fordras inte bevisning
utesluter

inte att straff
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Ur lagförarbetena

kan vidare följande

om miljöskyddsavgift

Avgiftssystemet

sägs innebära

elimineras.

fördelar

Detta innebär

skall bestämmas med ledning

Han angav att fördelen

av rekvisitet

är dock inte att jämställa

bedömningar

av avgiften.

med närmare regler

Miljöskyddslagen
annars
Givetvis

skulle

ankommer

eftersom

mening,

en

medfört.

torde

för prövningen.

det

kostnader

mening

härefter

inom ett

faktorer.
att det i

att man

avgiftsfrågoma

s. 453 f.

en bestämmelse om lättnad i det beviskrav

naturvårdsverket.
naturvårdsverket

mera

brett fält av

godtagbart

som har att handlägga
Prop.

skulle kunna

och liknande

från fall till fall
lagrådets

utfallet

få stanna vid

vad som avsågs och anförde

Det var enligt

för

bedömning

man som regel

av inbesparade

var det alltför

lagrådet

det ekonomiska

för att någon tillförlitlig

innehåller
gälla

Enligt

som kunde inverka

de myndigheter

valt att inte binda

Det är inte

BrB.

mot vad departements-

I stället

företeelser.

enligt

gjorde invändning

huvudsak blir fråga om bedömningar
olikartade

fördel

Lagrådet

sökte exemplifiera

Lagrådet

och den som

överträdelsen

av ett företags verksamhet

omedelbara

fördelar.

trots de fördelar

faktorer

ske på denna väg.

vinning

i företagsekonomisk

om beräkningen

många svårutredda

ekonomiska

med förlust

s. 56 och 83

chefen anfört

sökte närmare ange hur

genom överträdelsen

med begreppet

som vinst

kan

inrättningar

inte hade skett. Begreppet ekonomisk

skulle ha rått om överträdelsen

Prop.

för det skadestånd som

utgörs av en uppskattad skillnad i förmögenhetsställ-

ning mellan den situation som uppkommit

detsamma

av

från konkurrenssyn-

bl.a.

Departementschefen

kan åläggas att utge avgiften.

verksamhet

fördelen

kan berättiga till. Även statliga och kommunala

en överträdelse

och ett

Det skall inte vara lönsamt att

är inte avsedd att utgöra ersättning

punkt. Avgiften

heller

av påföljdssystemet

en förstärkning

och därför skall den ekonomiska

begå brott mot lagstiftningen,
överträdelsen

till bestämmelserna

återges.

till de vanliga brottspåföljdema.

komplement

avgiften

JoU 198081:21

198081:92;

prop.

Departementschefen
att i ett avgiftsmål

som

anförde:
utforma
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yrkandet

till att avse ett bestämt belopp och att ange vilka

omständigheter

som åberopas till stöd för detta. Det är också verkets uppgift
är möjligt

och rimligt

lägga fram utredning

rörande de förhållanden

det speciella fallet bör inverka på avgiftens
bedömde att regeln om bevislättnad

att så långt det

storlek prop.

s. 87..

-

som i

Lagrådet

var behövlig

och ändamålsenlig

föranledd

av en framställning

prop.

s. 455..

Lagändringen

år

1987 var

naturvårdsverket

med

miljöskyddslagens
avgiftssystemet.

till

buds

förslag

en

betydande

och åtgärder

Departementschefen

ville

för

införda

regler.

en avkriminalisering.

rättstillämpningen

föreslogs

emellertid

slopas. I samband härmed ville

av

en effektivisering

av

möjligheterna

bakgrund

med hänvisning
årigheter.

Under utskottsbehandlingen
till att rekvisitet

att utdöma

svårigheter

att det s.k. stömingsrekvisitet

departementschefen

i

skulle

skärpa kraven

övergavs

på en

skulle inte stå

av

ålägga avgift genom att införa ett krav att de ekonomiska
vara betydande.

kraven

Denna möjlighet

Mot

från

avkriminalisering

inte tillmötesgå

Ett skäl för detta var bl.a.

enligt då nyligen
efter

till

bestämmelser

avkriminalisering.
företagsbot

närmast

för att

fördelarna

skulle

detta krav,

främst

skulle kunna leda till nya tillämpningssv-

Ett undantag för ringa fall infördes

i stället. Prop.

198687:135

s. 24-29, JoU 198687:25.

Sanktionsavgifier

vid in- och utförsel

Genom en lagändring
meddela föreskrifter
föreskriva
föreskrifter

Avgiften

år 1984 infördes i 1975 års lag med bemyndigande
om in- och utförsel

att en särskild avgift
som regeringen

avgiftsområdet

av varor

i huvudsak

av varor en rätt för regeringen

att

skall erläggas till staten vid överträdelse

av

meddelat
skulle

enlig

vara

l § i lagen.

begränsat

skall tas ut av den för vars räkning

är ursäktlig.

till

Avsikten
viss

in- eller utförsel

uppgå till högst 20 % av varans värde. Enligt
om överträdelsen

att

tekoimport.
sker. Den får

lagen skall avgift

Avgiftsprövningen

bygger

var att

dock

inte tas ut
på strikt
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Ett beslut

ansvar.

reaktionerna

om avgift

påföljd

ningen om särskild

Sanktionsavgifter

Under

kunna

för varusmuggling

e.d.

till regeringsformen,

om hur RFs bestämmelser

att göra

arbetsgivaravgiftema.

retroaktiv

strafflag.

De

sett inte heller

normalt

inte är någon skatt och att de inte

Att

ge retroaktiv

har

trätt

kringgående

sanktionsavgifter
av detta förbud.

för

straffrättsliga

av det nu diskuterade

Enligt

ll

brottspåföljd
mildra

karaktär

kap.

person eller egendom.
måste innehålla

av myndighet
De ingripanden

ett visst repressivt

hävdas den uppfattningen
gifter.

Regeringen

från skattetillägg.

bestämmelsen

till

sanktioner

resonemang

kan

repressiv,

av uppenbart

av brott

som

ses som ett klart

måste

områden.

nåd eftergiva

beslutat

s. 125:

1975762209

oreglerade

genom

mot

omfattas

behandlas

här

Motsvarande

som införs på tidigare

annan sådan rättsverkan

annat liknande

även ett förbud

följande prop.

sanktioner

t.ex.

ett förbud mot retroaktiv

I förarbetena

förbudet.

13 § kan regeringen

eller

som

påföljder

föras också i fråga om administrativa
straffliknande

är skatter,

namnet

regler om sådana administrativa

verkan

i stället

som trots

sanktionsavgifter,

departementschefen

anförde emellertid

i detta avseende. Det torde råda

I 2 kap. 10 § finns förutom

som således inte gäller

sig inte sanktionsav-

Detta har lett till en viss osäkerhet

skall tillämpas

med de avgifter

tilldrog

RF,

allmän enighet om att sanktionsavgifter

skattelag,

inte av lagstift-

påverkades

och regeringsformen

någon särskild uppmärksamhet.

har något

De straffrättsliga

överprövas.

avgift.

förarbetena

gifterna

skall

mildra

eller

samt eftergiva

ingrepp

avseende

eller

enskilds

som avses har det gemensamt att de
moment.

att bestämmelsen

I den juridiska
är tillämplig

har dock ansett sig sakna befogenhet

litteraturen

på sanktionsav-

att medge befrielse

224
Sanktionsavgiftemas

ställning

i normgivningshånseende

ingående analys av lagrådet i anledning
överträdelser

av bestämmelserna

avsåg att ge regeringen

rätt att föreskriva

som gäller åligganden

enskildas personliga

år bl.a.

förordning

meddela

angivna områden,
ger enligt

föreskrifter

annan rättsverkan
om bemyndigande

och rättsverkan

för regeringen

av

efter bemyndigande

i lag

inom

vissa

om annat

än skatt

Ett sådant bemyndigande

andra stycke inte rätt att meddela

av brott än böter.

i

och annat sådant förfogande.

bl.a. in- eller utförsel av varor.

paragrafens

avser ingrepp

skall meddelas genom

om brott

8 kap. 7 § första stycket kan regeringen

genom

mellan enskilda och det

förhållanden,

brott, om skatt till staten samt om rekvisition

Enligt

se ovan.

för enskilda eller i övrigt

föreskrifter

vid

Förslaget

av varor.

avgiftsskyldighet

om förhållandet

eller ekonomiska

lag. Sådana föreskrifter

för en

av förslaget om sanktionsavgift

om in- och utförsel

I 8 kap. 3 § stadgas att föreskrifter
allmänna,

blev föremål

föreskrifter

om

I 8 kap. 9 § andra stycket ges regler

att ge sådana föreskrifter

om avgifter,

vilka annars på grund av 3 § skall meddelas av riksdagen.

I det nämnda

lagstiftningsärendet

departementschefen
tillämpas
tillämpa

eniga

beträffande

om att 8 kap.

den föreslagna

7 § andra stycket

198384:l92

prop.

lagen.

9 § andra

var lagrådet
stycket

för det ifrågavarande

bemyndigandet

han dock framhöll

för en avgiftsreglering

borde bli någorlunda

preciserade

av lagrådets ledamöter

fann att det begärda bemyndigandets

sanktionsavgifter

att de inte kunde tillstyrka

inte kunde jämställas

sig brottspåföljd

Bemyndigandet

stöd av 7 § första stycket. Skatteutskottet,

att ramarna
Två

grundlagsenligDe menade att
Departements-

inte borde betraktas

eller någon annan rättsverkan

stycket inte var tillämpligt.

förslaget.

att

fann en

av riksdagen.

med enbart böter.

chefen fann för sin del att sanktionsavgifter

kunde

I fråga om möjligheterna

ledamot av lagrådet att så kunde ske, varvid

het var så tveksam

inte

och

som vare

av brott och att 7 § andra

kunde enligt

honom

ske med

som inhämtat konstitutionsutskot-
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tets yttrande,

fann att det inte var uppenbart att delegering

av 7 § första stycket kunde ske. Delegering
av paragrafens
en påföljd

Den uppfattning
redovisats

Ett viktigt

rättsverkan

av 8 kap. 7 § andra stycket som här

brott.

När

en straffbelagd

Delegation

självklart

makten enligt

1974 års regeringsform,

givningshänseende

bör dock avgiften
Enligt

bör jämställas

betonar

2:a uppl.

vikten

Andra författare

med böter

sanktionsavgifter

1989, s. 77.

i normsanktioner

Grundlagarna,

om straffrättsliga

s. 259

bördor.

och kommunalskattelagen

Enligt 20 § kommunalskattelagen
förvärvskälla

och bibehållande.

vid

Normgivnings-

av att sanktionsavgifter

Holmberg-Stjemquist:

ses som

Strömberg

behandlas på samma sätt som straffrättsliga

talar i samband med vissa sanktionsavgifter

medges vid beräkningen

avdrag för omkostnader

I paragrafen

anges undantag

av de sanktionsavgifter

enligt

bestämmelsen

PBL,

utlänningslagen

som kommittén

inte avdrag

lagringsavgift,

avgift

härifrån,

från

förvärvande
ifråga

bl.a.

har redovisat.

om

Sålunda får

avgifterna

vattenföroreningsavgift,

att meddela föreskrifter
enligt

av inkomsten

för intäktemas

ske för Överlastavgift,

och arbetstidslagen,

enligt lagen med bemyndigande
av varor,

en nödvändig

är

skulle då inte vara möjlig.

att sanktionsavgifter

Warnling-Nerep

flertalet

handling

betraktas som

av 8 kap. 7 § andra stycket Se även Strömberg:

s. 85.

Tidskrift

är att sanktionsavgifter

kan således inte generellt

för åläggande av en sanktionsavgift

sådan rättsverkan.

särskild

Statsvetenskaplig

led i hans resonemang

Sanktionsavgifter

av

förutsättning

tolkningen

s. 6.

i stället för straff varför det då inte är fråga om kriminalisera-

de överträdelser.

är det inte

ske med stöd

inte kunde anses utgöra

198384:46

har satts i fråga av Håkan Strömberg

ibland införts

a.a.

SkU

om tillämpligheten

1984 s. 229.

Wiweka

kunde emellertid

andra stycke, då sanktionsavgiften

som är svårare än böter.

enbart med stöd

enligt
avgift

om in- och utförsel

lagen om försörjningsberedskap

på
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naturgasområdet
medges

inte

paragrafen.
höra till

och avgift enligt lagen om elektriska
heller

Enligt

för

företagsbot.

Wiweka

dem för vilka

dragande departementschef

i förarbetena

Inte heller dessa avgifter

Vid

lagrädets

framhöll
eliminera
inom

granskning

av förslaget

regelmässigt

inkomstslaget

rörelse,

att före-

Även skattetillägg

och

vilka inte omnämns särskilt i 20

med bestämmelser

om företagsbot

gäller att sanktion,

som avser att

får dras av vid inkomsttaxeringen,
och att en motsatt princip

Överväganden

och

prop.

gäller

i vart fall
beträffande

198586:23

s. 102.

förslag

Kommittén
föreslår att straffbestämmelsema
i KL ersätts av en
skyldighet för näringsidkaren att betala en särskild avgift, konkurrensskadeavgift.

Avgiftsskyldigheten
bygger
strikt ansvar. Avgiften
efter ansökan av konkurrensverket.

KL upptar två straffstadganden,

bruttoprisförbudet

det, vilka

domstol.

handläggs av allmän

av NO. I detta betänkande
införs
delning.

i lagen, bl.a.

i

till reglerna om vattenförorenings-

straff eller annan sanktion av repressiv karaktär

13.2

inte

är avdragsgilla.

lagrådet att som allmän princip
vinst,

nämns

Det kan tilläggas

var avdragsgill.

hör till de omkostnader

Avdrag

torde dock även denna avgift

inte medges.

avgift antog att miljöskyddsavgiften
förseningsavgift

Miljöskyddsavgift

Wamling-Nerep

avdrag

anläggningar.

föreslår

Allmänt

kommittén

i fråga om horisontell

fastställs av MD

och anbudskartellförbuåtal fordrar

medgivande

att nya förbudsbestämmelser
prissamverkan

och marknads-
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bedömning

Det är enligt kommitténs
konkurrenslagen

skall

innebära

Av den redogörelse

avgift.

sanktionsavgifter

brottsförebyggande

ha en mer omedelbart

om en sträng och ingripande

konkurrenslagen

är

i framtiden

gällande

straffsatser.

mot förbuden.

skulle komma att tillämpas

till en sanktion

ytterst gäller är det emellertid

En straffsanktion

att lagens regler efterlevs.
därvid

skall omfattas

stället att tillföra

varit

Det förtjänar

det normala

anspråk

att ha

måttliga bötesstraff

konkurrenslagstiftningen
rimliga

väsentligt

i praktiken

-

av missbruksprincipen

eller vitesföreläggande

att den tillfredsställer

värden

till och säkerställer

de konkurrensbegränsningar

inte gäller

för

sätt bidrar

ingripande.

som otillräckligt

att valet av sanktion
framtiden

ett effektivt

som

eller

som normalpåföljd

Med hänsyn till de stora samhällsekonomiska

som konkurrenslagstiftningen

framstår

att göra sig

som vare sig realistiskt

ser det inte heller

Kommittén

varit

med oförändrade

inom ramen för en kriminalisering

önskvärt att fängelsestraff

tillgång

alltid

område

detta

i

av förbuden

för överträdelse

mild. Det kan inte antas att ett annat synsätt kommer

påfallande

kan även

påföljd.

straffmätningen

att

på ett

särskilt om det är fråga

inverkan,

vid valet av påföljd

omständighet

En viktig

som

beteendet

Ett straffhot

verkan.

att

införts

om sanktionsavgift

att en straffbestämmelse

har en moralbildande

och att den därigenom

gälleri

miljöskyddsla-

leda till både straff och skyldighet

anföras

Det brukar

i PBL.

exempelvis

sätt visar att samhället tar avstånd från det kriminaliserade

tydligt

MD

för olika

lämnat

så t.ex. i fråga om de bestämmelser

som ett led i en avkriminalisering,

-

Enligt

I andra fall har regler

utge miljöskyddsavgift.

nu återfinns

att erlägga

framgår att man bedömt frågan om förbud och kriminalise-

gen kan en och samma överträdelse

brott

som kommittén

olika sätt inom olika sakområden.

ring

En bestämmelses karaktär av
leder till skyldighet

förbud kan även visa sig däri att överträdelse
en särskild

av de konkurrensbe-

en kriminalisering

som förbuden omfattar.

gränsande förfaranden

i den nya

att förbuden

inte självklart

att framhållas
som även i

och där förhandling
sättet för ingripande.
en påföljd

effektivitet

inför
Det

som - förutom

- svarar

mot den
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skärpta attityd till konkurrensbegränsningar
Det är en fördel om sanktionsreglerna

som kommitténs

förslag innebär.

i fråga om lagförslagets

konkurrensbegränsningar

kan

bakgrund anser kommittén

att ett system med sanktionsavgifter,

i ett enskilt

ges en enhetlig

utformning.

vid överträdelse

Nästan undantagslöst
lagstiftningen

gäller

utan hänsyn

är med andra 0rd strikt.

till

förfaranden

och att straffrättsliga

kunna motverka

detta syfte.

frågan om det föreligger

Anledningen

betydelse.

missbruksprincipen.

sätt mot vissa

att prövningen

som är under bedömning

har därför

Den huvudsakliga

inneburit

Det har emellertid

att subjektiva
då varit

När det gäller överträdelse

sanktionssystem

utan subjektiva

för och erkännande

är därför kommitténs

har ofta varit

ansetts

i MD

skadlig verkan av konkurrensbegränsning

av om det förfarande

konkurrensområdet

härtill

ett effektivt

Sedan länge gäller

uppfattning

är resultatet

rättsutvecklingen

av
på

omständigheter

av förbuden

av konkurrensfrågornas

av

avgörs

fråga om tillämpning

rekvisit

i

omständigheter.

krav på uppsåt eller oaktsamhet

uppsåtliga eller oaktsamma åtgärder.

uttryck

där avgiften

som nu förekommer

subjektiva

att man sett ett behov av att kunna ingripa

effektivare

denna

Mot

av dessa förbud.

för de sanktionsavgifter

att de påförs

Avgiftsansvaret

tillmäts

mot

fall kan uppgå till ett mycket högt belopp, bör vara samhällets

huvudsanktion

oberoende

förbud

av

måste ett nytt,

framför

allt ses som ett

ökande betydelse.

att det system med sanktionsavgifter

Det
som

nu föreslås skall bygga på strikt ansvar.

Ett argument

som brukar

gifter är att man därigenom
personer.

anföras till stöd för nya regler om sanktionsavgör det möjligt

Det anses önskvärt

stämmelserna

om företagsbot

och förverkande.

juridiska

personer,

i ärenden
vilka

om

För konkurrensrättens

för att införa en ekonomisk

som kan användas även i fråga om juridiska
som är parter

mot juridiska

att så kan ske inte bara med stöd av be-

krävs det inte någon särskild motivering

kare

att rikta sanktioner

personer.

Flertalet

konkurrensbegränsning

således enligt

nu gällande regler

del

påföljd

näringsid-

är nämligen
kan drabbas av
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vitessanktionerade
att

förbud

kan påföras

sanktionsavgifter

lagförslagets

Till

ordning

i kapitel 4 tillämpas

Såsom utvecklas
ekonomiska

med

påföljder

av negativa effekter

förekomsten

med de garantier

specialorgan

innebär.

ordning

innebära

ofta

för en konsekvent

Uppgiften

att

att domstolen,

frågeställning,
organ prövar

som fordrar

särskild

av

ut

anförtros

lagtillämpning

ett

som en

sanktionsavgifter

kan

om ett samarbete

för att avgöra

mycket

konkurrensrätten

saldcunskap. Det är viktigt

frågor,

generalklausulen,

att

är det

måste bestämma omfattningen

är en för

denna och liknande

tillämpning

förbuden

Detta

döma

innebär

har vidtagits,

åtgärd

även fortsättningsvis

mellan företag faller under ett förbud,
marknaden.

bl.a.

inte behöver visas utan

för konkurrensen

angeläget att den dömande funktionen

om

konkurrensbegränsande

mot

när en förbjuden

föreligga

skall presumeras

relevanta

om vad som

t.ex. i Tyskland

som lagtekniskt

förbudsområde,

med ett utvidgat

nämligen

av

Samma sak gäller inom EG.

förfaranden.

sådan

överträdelse

kan erinras

ett nytt sanktionssystem

stöd för att införa

Även

vid

sådana personer

förbud.

gäller i andra länder.
en

helt naturligt

Det ter sig därför

och ålägganden.

av den
speciell

att samma
i mål

oavsett om de förekommer
sanktionsavgifter,

dispens

från

eller företagsförvärv.

Kommitténs
närvarande

ställningstagande

prövar åtal för överträdelser

bör handlägga avgiftsfrågor.
att man i allmänhet
begränsade

antalet

mål som det gäller,

får tillräcklig

bör MD ha uppgiften

av den nya lagens förbud.

Domstolen

är

med tanke på det
erfarenhet

centrala frågan om bestämningen

straff, vilket är ett ytterligare

inte

Ett skäl för detta, utöver det nyss anförda,

Mot denna bakgrund

för överträdelse

som för

av KLs förbudsbestämmelser,

inte kan räkna med att underrättema,

bedöma den för förbuden
marknaden.

innebär att de allmänna underrättema,

av att

av den relevanta

att döma ut påföljd
kan inte döma ut

argument för att inte skapa ett sanktionssystem
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som bygger
ordning

på en kriminalisering.

med sanktionsavgifter

straffrättsliga

har påtagligt

är medveten

repressiva

bördor är i detta sammanhang träffande.

att utge sanktionsavgift
Uppgiften

Kommittén

behöver

kan därför

om att en

inslag och talet om

Frågan om skyldighet

dock inte prövas i en brottmålsrättegång.

läggas

MD.

Det anförda

innebär

att domstolen

behåller sin centrala roll som dömande instans på konkurrensrättens

Det är inte ovanligt
administrativ

att sanktionsavgifter

myndighet

på andra områden

uppfattning

att den konkurrensvårdande

bör ha möjlighet

att besluta

om skyldighet

denna ståndpunkt

talar framför

inrymma

bör i stället ha ställning

Den

föreslagna

skärpning

ordningen

av de sanktioner

kan i ett enskilt

överväganden.

som initiativtagare

med

ingripande

att frågan

återkommer

14 till frågan om vilken

och de processuella

Den avgift
storlek

frågor

som föreslås

skall

i enbart

Av principiella

en instans.

instansordning

genom

ett

syfte är inte heller att eliminera

t.ex. genom ett förbjudet

fallet kan antas verka avskräckande

Avgiftens

de vinster

anbudskartellsamarbete.

och avhållande.

skall närmare beröras vilka omständigheter

förfarande.

för skadestândsskyldig-

bestämmas till ett belopp som med hänsyn till förhållandena

inte är avdragsgill.

Kommittén

som bör gälla

straffmätningsliknande

het. Dess primära

bedömning

skäl

som har samband härmed.

är inte att se som en ersättning

kommitténs

kan

avgiftsskyldigheten

påföljd.

Avgiftsskyldigheten

uppkommit

storlek

en väsentlig

medför

bör benämnas konkurrensskadeavgiji.

bestämmas

För

och part i domstolsprocessen.

kan det inte godtas
i kapitel

inte

Konkurrensmyndigheten

som domstolen kan tillgripa;

bedöms

myndigheten

av avgiftens

sanktionsavgifter

fall bli en mycket

till domstol.

att utge sanktionsavgift.

allt att prövningen

skönsmässiga

betydande

fastställs av en

genom ett beslut som kan överklagas

Det är kommitténs

område.

som kan ha

Avgiften

skall

i det konkreta

I specialmotiveringen

som härvid bör beaktas. Enligt

bör i 20 § kommunalskattelagen

anges att avgiften
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medför således att skadestånd kan utgå

även utgör brott. En kriminalisering
med stöd av 2 kap.

4 § skadeståndslagen.

ersättningsskyldighet

för

Om förbuden

brott.

och andra

husrannsakan

har redovisats

genom
sådan

för

kan ersättning

utan straffsanktion

regler

om

ger

i RB om t.ex. beslag och

förundersökning

Såsom

i brottmål.

av bestämmelserna

en tillämpning

förutsätter

om

enligt 36 kap. 4 § BrB att brott föreligger.

och förverkande

inte utgör

att en kriminalisering

anser kommittén

det anförda

Trots

föreskriver

paragraf

ren förmögenhetsskada

till bestämmelserna

anknytning

även en naturlig

företagsbot

Denna

utgå endast om särskilt lagstöd finns. En kriminalisering

skada sannolikt

tidigare

den som vållar

lämnas

om förbuden

att vinna

står dessutom

fördelar

Vissa lagtekniska

för

för klander som ett straffstadgande

i lagen bevara det uttryck

att härigenom
innebär.

med en straffsanktion

har övervägt att även förena förbuden

Kommittén

ett

nödvändigt

inslag i sanktionssystemet

vid sidan av konkurrensskadeavgiften.

Som flera

gånger

är avsikten

bestämmas

till ett mycket

eller

juridiska

mening

kommitténs

det inte

en för överträdelsen
drabbas

företaget

Kommittén

av företagsbot

har även övervägt
påförs,

i det enskilda

sannolikt

sådan ordning
Kommitténs

riktad

ägt rum.
Enligt

verkan.

något behov

av att kunna

fysisk person eller låta

ansvarig
förverkande.

Kommittén

föreslår

träder i stället för nuvarande kriminaliseskall inte vara kriminaliserade.

om det behövs regler som skulle medge att
förutom

företaget,

eller annan person i ledande ställning.

konsekvenser
innehåll

eller

i den nya konkurrenslagen

konkurrensskadeavgift
direktör

härutöver

av förbudet

därför att konkurrensskadeavgiften
ring. Förbuden

överträdelsen

mot företaget

en direkt

finns

skall påföras den fysiska

näringsverksamhet

i vars

person

kunna

skall

att avgiften

Avgiften

högt belopp.

får sanktionen

Härigenom

lagföra

har poängterats

fallet

även dess verkställande

För att inte leda till obilliga

skulle dock en bestämmelse

behöva förses med någon form av subjektivt

med detta
rekvisit.

En

skulle enbart till namnet skilja sig från vanlig kriminalisering.
bedömning

är dock

att straff

inte

har någon

plats

i det
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konkurrensrättsliga
förekommer
ställning

sanktionssystemet.

inte ett särskilt

på andra områden

anser kommittén

Såvitt

avgiftsansvar

kommittén

till

för en person i företagsledande

med sanktionsavgifter.

inte att det finns tillräckliga

känner

Mot

denna bakgrund

skäl för att lägga fram något

förslag på denna punkt.

Kommitténs

framställning

den nya konkurrenslagen.

i fråga om sanktionsavgifter
Det nya sanktionssystemet

även den straffbestämmelse
om anbudssamverkan

enligt

har gällt förbuden
skall emellertid

som nu gäller för underlåtelse
14 § tredje stycket KL.

ersätta

att lämna uppgift

i
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FÖRFARAN-

PROCESSUELLA

DET

14.

DET

Kommittén

föreslår

bl.a. att:

således även
skall handlägga alla mål enligt konkurrenslagen,
- MD
skadestånd och utdömande av vite
mål om konkurrensskadeavgift,
beslut utom i fråga om dispens skall kunna överklagas till
- MDs
högsta domstolen
i första instans och får
Konkurrensverket
prövar dispensfrâgor
möjlighet att utfärda negativattest
Konkurrensverket
och MD skall kunna besluta om uppgiftsskyldighet
och s.k. säkringsätgärder
Enskild näringsidkare får primär talerätt i mål enligt generalklausulen
skall kunna besluta om ersättning för rättegångskostnader
- MD

14.1

Allmänt

om

I detta avsnitt tar kommittén

upp handläggningen

rensrättsliga

inbegripet

frågorna,

rörande

som kommer

sanktionssystemet

konkurrensområdet.

En

att behandlas.
anfört att MD
annan

i domstol

skadestånd.

området och möjligheten

stansordningen
en rättegång

däri

i domstol

handläggningen

Det

av de konkurär

särskilt

in-

att handlägga olika yrkanden
Kommittén

i

har redan i kapitlet

skall ha kvar sin centrala roll på

utgångspunkt

för

övervägandena

är att
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bör förändras.

sammansättning

domstolens

Frågan behandlas i avsnitt

experter.

I lagen om marknadsdomstol
enligt

KL,

AVLK,

MFL,

instans inom sitt område.

m.m.,

MD,

området.

som gemensamt

gränsningsfrågor,

till

för

som omfattas

om att en ordning
rättssäkerhet

prövar

tillkom

till

1970 års lagstiftning

marknadsrâdet,

auktoritet.

betonades vikten

av att

Konstruktionen

av ett

som enda dömande instans på området
snabba beslut,

med förtroende

enhetlig

praxis

av alla parter.

Frågan om möjlighet

beslut var uppe även i samband med införandet
Någon ändring

av KL prop.

år 1986 Ds

skyddade yttrande-

med

kommersiell

uttryckliga
reklam.

Jfr

förelagt.

MDs

198182:
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av det gällande systemet skedde dock inte.

Ju 1986:4

lade yttrandefrihetsutredningen

och tryckfriheten

HD. Förslaget utgick från ett grundlagsförslag
fram

domstol

att överklaga

fram ett förslag om att beslut som MD fattat enligt MFL
grundlag

en

Invändningen

bl.a. med att allmän

bemöttes av departementschefen

I ett betänkande

och

med enbart en dömande instans inte beaktade kraven på

1970:57 s. 60 f och 162

s. 224

senare

av konkurrensbe-

skulle pröva frågor om utdömande av vite som marknadsrådet
prop.

ärenden

är första och enda

för prövningen

organ med tillräcklig

att ge garantier

rättstillämpning

Då

I uttalandena

organ med speciell sammansättning
syftade

i förarbetena

organ

marknadsföring.

få rättstillämpande

anges att MD

handlagts av NFR, och ärenden enligt den nya

som dittills

lagen om otillbörlig

MDL,

Dess beslut kan således inte överklagas.

marknadsrättsliga

benämnt

17.2.

och PSL. Domstolen

AVLN

Här kan erinras om vissa uttalanden
det

och ekonomiska

som i stället skall bestå av juristdomare

ingå i domstolen,

bör inte längre

Intresseledamöter

regler

om

i strid med den i

skulle kunna överklagas
som utredningen

förutsättningar

för

till

tidigare lagt

ingripande

Inte något av dessa förslag har lett till lagstiftning.

mot
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MD

idag de allmänna

tillhör

domstolarnas

bl.a. framgår

sfár, vilket

om resning av MDs beslut prövas av HD se särskilt

att frågor

efter tillkomsten

s. 751 som avgjorts

i sista hand av HD.

NJA

1977

De straffbelagda

av viten prövas idag av allmän domstol,

utdömande

i KL liksom

förbuden

av 11 kap. 11 § RF.

därav

I fråga om viten

är detta ett undantag

från normal-

regeln. Här kan bl.a. hänvisas till NJA 1976 s. 299 ang. bruttoprisförbudet
Det kan även framhållas

och NJA 1979 s. 683 ang. anbudskartellförbudet.

avtal och betydande

av vissa typer av konkurrensbegränsande

med det nedan redovisade

kommer

att få väsentligt

att införa

förslaget

ökad betydelse jämfört

primär

civilrättsliga

allmänt

leda till att konkurrensrättens

näringsidkare

möjligheter

att kräva skadestånd med stöd av denna lag. Detta torde

för näringsidkare
i förening

regler om ogiltighet

ger uttryckliga

nya konkurrenslagen

att den föreslagna

talerätt för
aspekter

med vad som hittills

varit

fallet i Sverige.

av det anförda utgår kommittén

Mot bakgrund

under detta avsnitt

från att överklaganden

möjlighet

skall finnas,

närmast

regeringsrätten.

har tidigare

konkurrensskadeavgift
prövningen

av MDs

avgöranden,

HD och inte till

när sådan

förvaltningsdomstol

Konkurrensskadeavgift

14.1.1

Kommittén

skall ske till

i de fortsatta Övervägandena

uttalat

att prövningen

av skyldigheten

skall ske i MD och att principiella

att utge

skäl talar för att

inte begränsas till en instans. Rättssäkerhetsaspekten

gör sig här

starkt gällande.

För kommittén
ena innebär

är två alternativ

att MD

innebär

att MD

i fråga om instansordningen.

som slutinstans

fungerar

avgift och prövar överklaganden
Det andra

aktuella

Det

i mål om konkurrensskade-

av beslut som meddelats av annan domstol.

är första

instans,

och att domstolens

beslut
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överklagas
möjligt

Det bör tilläggas

att lägga prövningen

Om MD
första

till HD.

att kommittén

i första instans på annan myndighet

skall fungera som besvärsinstans

instans

gemensam

kommitténs

bedömning

underrätt.

Prövningen

av avgiftsfrågor

marknaden.

Om prövningen

första instans, får domstolen
som konsekvens

möjlighet

än domstol.

måste prövningen

läggas i en för
rör

som är specifika för konkurrensområdet,

den relevanta

samtidigt

i avgiftsmål

enligt

förhållanden

inte bedömer det som

t.ex. omfattningen

erbjuder

förhållandena

om patentintrång,
ansvar
tingsrätt

för brott

i rättstillämpningen

tryggas.

kompetens

Detta är en viktig
begränsat.

av en viss fråga i en enda domstol
närmare bestämt i fråga om mål

en intressant jämförelse.

Sådana mål, som kan gälla både

och skadestånd,

i första

prövas

instans

av Stockholms

har därvid en särskild sammansättning

med lagfarna och tekniskt sakkunniga ledamöter.

En liknande ordning

kunna tillämpas

konkurrensrättens

i fråga om sanktionsavgifter

skulle döma i särskild

kunna överklagas

till MD.

sammansättning

Kommittén

När det gäller alternativet

med HD som besvärsinstans

innebörden

av reglerna

i HD

uppmärksammas.

är att prövningstillstånd

hovrätts dom eller beslut där prövningen

i avgiftsmål

måste

Den huvudsakliga

erfordras

för talan mot

under HD sker i två instanser, jfr

54 kap. 9 § RB. Om ett mål har prövats
gäller inte kravet på prövningstillstånd.

område.

utgår härvid från att några särskilda

i MD inte skulle gälla.

om prövningstillstånd

skulle

och dess beslut skulle

regler om prövningstillstånd

reglerna

av en hovrätt

som första instans

Det kan gälla talan om skadestånd

eller åtal mot domare i allmän underrätt på grund av brott i tjänsten, 2 kap.
2 § RB. Kravet
antalet

mål eller

i

inom patenträtten,

för hela landet. Tingsrätten

Tingsrätten

av

samlas till en enda domstol

att bygga upp erforderlig

att samla bedömningen

hela riket

i stor omfattning

aspekt med hänsyn till att antalet ärenden torde bli förhållandevis
När det gäller

i

på prövningstillstånd
ärenden

gäller

i de allmänna

för det alldeles

domstolarna.

övervägande

Prövningstillstånd
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åtal förs av riksåklagaren,

krävs dock inte för talan som i mål om allmänt
justitiekanslem

eller justitieombudsman.

I 54 kap. 10 § RB anges att prövningstillstånd
om det är av vikt
HD;

för ledning

får meddelas endast

av rättstillämpningen

att talan prövas av

eller

om det föreligger
resning

föreligger

hovrätten

Enligt

synnerliga
eller

uppenbarligen

54 kap. ll

fråga i målet,

förekommit

domvilla

av hans civila

och opartisk

skuldfrågan

skall ha rätt att
Undantag

enligt föreskrift

motiven

till

domstol.

och

I ett till-

Explanatory

av

Report

har dömts

eller har dömts efter det att en

I propositionen

godkännande

vad som följer

omprövat

i lag, eller i de fall då vederbörande

dom har överklagats.
riksdagens

eller straffet

från denna rätt får göras vad avser mindre grova

198485:123

av tilläggsprotokollet

s. 6

med

anges att det i

sägs att rätten att begära prövningstillstånd

i sig är att anse som en omprövning
Frånsett

till en opartisk

eller

för

av Europarådets

antogs

som

i första instans av den högsta domstolen

förslag

och skyldigheter

rättigheter

skall vara berättigad

en oavhängig

om att envar,

1984, anges i art 2 att var och en som dömts av domstol

högre domstol.

frikännande

bestämmelser

Europa-

i

nr

gärning

gärningar,

inför

innehåller

den s.k.

ministerkommitté

läggsprotokoll

brottslig

frihetema,

och grundläggande

mot honom för brott,

angående skydd för de

av konventionen

Art 6 i konventionen

rättegång

september

av rättstillämpningen

för mål om konkurrensskadeavgift

av instansordningen

när det gäller prövningen

offentlig

i

eller en viss del av målet.

rättigheterna

anklagelser

utgång

misstag.

eller grovt

för ledning

är av vikt

måste även beaktas vad som följer

konventionen.

att målets

begränsas till att gälla en viss

§ RB får prövningstillstånd

Vid utformningen

mänskliga

såsom att grund för

eller

beror på grovt förbiseende

vars prövning

prejudikatfråga

skäl till sådan prövning,

i den mening

av tilläggsprotokoll

som avses i artikeln.

nr 7 finns det inte något på
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konventionen

grundat krav på att domstolsprövningen

instans jfr

Mänskliga

Danelius:

Vid övervägande

Rättigheter,

av de två alternativen

Att samla avgiftsmål
En

i en tingsrätt

avgiftsprövning

samordning
domstolar.

inom domstolsväsendet

finnas

skall liggai

skapar

den första instansen.

förutsättningar
vanligen

som

för
prövas

en

naturlig

i

allmänna

Det innebär vidare att talan kan prövas fullt ut i två instanser.

två

som första instans innebär att det kommer

tingsrätt

specialdomstolar

området.

kan visserligen

MD

Överinstans sägas bevara sin roll som prejudikatdomstol,
dock för att tyngdpunkten

förbudsområdet,

är i längden

som

men mycket talar

kommer att förskj utas från MD

i rättsutvecklingen

till den första instansen. En sådan utveckling,

MDs

att

med denna tankegång.

överensstämmer

skadeståndsfrågor,

med

En specialsammansatt
att

tingsrätt

i

följande bedömning.

gör kommittén

i den dömande verksamheten

s. 136 och 153.

4:e uppl.,

Det är en bärande tanke i pågående reformarbete
tyngdpunkten

skall ske i mer än en

även om den är begränsad till

svår att förena

med önskemålet

att bevara

centrala roll på konkurrensområdet.

Uppgiften
rensverket,

som också har huvudansvaret
Lagen bör enligt

bruksbestämmelse.
utformning
förfluten

skall ligga på konkur-

att föra talan om konkurrensskadeavgift

att den möjliggör

kommitténs

en samtidig prövning

tid och ett vitesyrkande

av lagens miss-

för tillämpningen

för framtiden

bedömning

ges en sådan

av ett avgiftsyrkande

för

för samma konkurrensbe-

gränsande förfarande.

I vissa fall torde ett direkt
för

att förhindra

en upprepning

förbudsbestämmelsen
förfarande

mot företaget

innehålla

innehåller.

riktat viteshot vara mer verksamt

än det mer abstrakta
Vidare

som

kan ett konkurrensbegränsande

dels moment som strider

andra moment som visserligen

avgiftshotet

mot ett förbud

inte är i lag förbjudna

i lagen, dels

men som konstateras
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skadliga

vara

handläggs
mål

att

skall

sådana ärenden

gemensamt

i första

generalklausulen

enligt

i MD.

anhängiggöras

dessa

Under

fördelar

processekonomiska

kan prövas i ett sammanhang. Detta förutsätter

om konkurrensbegränsningen

uppfattning

generalklausulen.

måste det innebära betydande

omständigheter

att yrkandena

enligt

en prövning

vid

Det som kan diskuteras
bestå.

Kommittén

instans.

Det är kommitténs
fortsättningsvis

även

skall
för

är om fullföljdsförbudet
till

återkommer

frågan

i nästa

avsnitt.

En konsekvens

det alternativ

förordar

som innebär att de prövas av MD som första instans

och att MDs beslut om avgift

finns dock skäl anta att HDs prövning
inte annat än inledningsvis

dessutom att bestämmelserna
beslut av MD.

till HD.

behöver medföra

genomförande

Kommittén

för domstolen.

om prövningstillstånd

kan bli aktuellt

i en viss del av ett mål, vilket

förordar

i HD skall gälla även

medger att prövningstillstånd

Bestämmelserna

Det

av beslut om konkurrensskadeavgift

efter reformens

ökad arbetsbelastning

någon märkbart

till HD.

skall kunna överklagas

strävan att söka minska måltillströmningen

Det är en allmän

avgiftsmål

vad gäller

är att kommittén

av det anförda

meddelas bara

i stora konkurrensmål.

Det

anförda får till följd att endast få mål torde komma att prövas i sak av HD.
Till

detta kommer

fördel

att det i ett vidare perspektiv

att HD får tillfälle

rätten. Detta rättsområde
konkurrensrättsliga
i ett givet

En ordning
det

området.
lingen

t.ex.

utan även centrala

att

konkurrensspecifikt

den relevanta marknadens omfattning
civilrättsliga

frågeställningar

såsom

av avtal.

med HD som fullföljdsinstans

kommer

som hör till

inte enbart sådant som innefattar

rymmer

bedömningar

och jämkning

ogiltighet

att

fall

även frågor

att pröva

måste ses som en påtaglig

finnas

två

i avgiftsmål

konkurrerande

medför

utan tvekan

prejudikatdomstolar

på

En följd av detta är att MDs centrala roll i fråga om rättsutveck-

på konkurrensområdet

inskränks.

Av liknande

skäl har kommittén
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nyss nått slutsatsen att alternativet
bör genomföras.
av avgiftsmâl

Kommittén

awägning

mening

i MD

med en samordning
som första instans är

med HD som andra instans bör föredras.

innebär

förslaget

mellan kravet på rättssäkerhet

och önskemålet

som första instans inte

anser dock att fördelarna

och mål enligt generalklausulen

så betydande att alternativet
kommitténs

med en tingsrätt

att bevara MD

om

instansordning

vid prövning

som praxisskapande

en

Enligt
lämplig

av avgiftsskyldighet
instans inom konkur-

rensrätten.

Kommitténs

förslag innebär att den rådande ordningen

med MD som enda domstol
nackdel.

Kommittén

instansordning
till

bryts upp. Detta kan i och för sig ses som en

anser dock

införs

att viktiga

sakskäl

på konkurrensområdet.

om fullföljdsförbudet

inom marknadsrätten

bör omprövas

talar

Kommittén

för

att en ny

tar inte ställning

för andra lagar

som domstolen

tillämpar.

Som redan berörts

anser kommittén

att bestämmelserna

stånd i HD bör gälla även för talan mot beslut av MD.
prövning,

antingen

det gäller tillståndsprövning

om prövningstillNär det gäller HDs

eller prövning

det starka skäl som talar för att HD inte utan särskild
MDs

bedömning

såvitt den avser centrala

detta område har MD särskild kompetens.
som MD skulle i mycket förfelas
bedömning

Under

i sak, finns

anledning

konkunensrättsliga
Inrättandet

frågor.

om HD i större omfattning

ställningstagande

departementsberedning
gör det nödvändigt

På

av en specialdomstol
gör en annan

än MD i de frågor som MD har som särskild uppgift

kommande

frångår

får övervägas

att ge en uttrycklig

att pröva.

om kommitténs
bestämmelse

denna punkt eller om det kan vinna beaktande inom ramen för nu gällande
bestämmelser.

När det gäller

bestämmandet

storlek är det från rättssäkerhetssynpunkt
under ledning av HD.

av konkurrensskadeavgiftens

positivt

att praxis kan utvecklas
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skall vara undantaget från kravet

anser inte att konkurrensverket

Kommittén

prövningstillstånd.

14.1.2

Talan

enligt

generalklausulen

i 2 § KL väcks i regel av NO. Om

Talan enligt nu gällande generalklausul

att inte göra ansökan får ansökan göras av en

NO för visst fall beslutar
sammanslutning

i fråga. NO har s.k.

För närvarande

gäller

att MD

om en konkurrensbegränsning

rättegångsskede

under ett inledande

att förhindra

denna verkan.

Förhandlingen

leds formellt

Ärendet

prövar

skadlig verkan. Om skadlig verkan

föranleder

går över

i ett förhandlingsskede.

men ofta leder kontakter

av domstolen,

för

med företaget

besluta att uppta förhandling

kan domstolen

konstateras

Regeln härom finns i 17 § KL.

övrigas talerätt är subsidiär.

talerätt,

eller av en

eller näringsidkare

löntagare

som berörs av konkurrensbegränsningen

näringsidkare
primär

av konsumenter,

under

hand mellan NO och det företag som svarar för det konkurrensbegränsande
till

förfarandet

en lösning

som innebär

innebär att den skadliga verkan förhindras.

Förhandlingsförfarandet
domstolen
förbud

är enligt

till buds. Enligt

det huvudaltemativ

som står

skall domstolen,

Prövningen

om inte omständigheterna

enligt generalklausulen

om lösningen
ärendet.

eller åläggande vid vite, söka förhindra

förhandling,

ett

Om så är fallet avskrivs

4 § KL

4 § KL

Vid

i godo.

med parterna prövar domstolen

inför domstolen

sammanträde

en uppgörelse

innan den meddelar

den skadliga verkan genom

talar däremot.

i KBL och KL har alltid varit begränsad

till en instans.

I avsnitt

14.1.1

anför

kommittén

väckas i MD även fortsättningsvis.
en

gemensam

prövning

av

att talan enligt
Kommittén

avgiftsfrågor

skall

generalklausulen

har pekat på de fördelar
och

yrkanden

med

stöd

som
av
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generalklausulen

kan innebära.

Innan kommittén

beslut med stöd av generalklausulen

tar ställning

skall kunna överklagas

Den första frågan gäller om den nuvarande subsidiära
näringsidkare

bör vissa andra

talerätten för enskild

som berörs av en konkurrensbegränsning

sådan. En talan som en näringsidkare

benämnas konkurrenttvist
den föreslog
politiska

styrmedel

genomfördes

en ändring

i betänkandet

För marknadsföringsärenSOU

1983:40

av detta slag. Enskilda

talerätt i fråga om otillbörlig

inte. I lagstiftningsärendet

bör göras till en

väcker mot en annan brukar

eller konkurrentärende.

riktlinjekommittén

således ha primär

föringsomrâdet

och att konsumentverket

svaret vad gäller lagtillämpningen
1984852213

I förarbetena

marknadsföring.

komma

till KBL

utformades

Förslaget

hänvisades till att konsumentintrespå marknads-

därför borde ha kvar förstahandsan-

även i fråga om konkurrentärenden

anfördes

att det inte var tillrådligt

jfr

att medge envar

av hänsyn till risken för att framställningar

kunde komma att göras i trakasseringssyfte

att utnyttjas

skulle

s. 50 ff..

rätt att begära förhandling
ingripande

Konsument-

näringsidkare

sen ofta berörs mer direkt även i tvister mellan konkurrenter

prop.

om ett

frågor beröras.

processuella

primär

till

av kverulanter

efter förebild

eller dylikt.

om

eller att lagen kunde

Den subsidiära

talerätten

av stadgandet i 20 kap. 8 § RB, som begränsar

målsägandens rätt att väcka åtal för brott som hör under allmänt åtal prop.
1953:103

s. 263

Talerättens
inriktning

utformning

måste bl.a.

på förfaranden

där det gäller
konkretiserar
ningen.

och 276 f..

att rättsligt

ses mot

bakgrund

där det finns ett allmänt
normera

lagens innebörd

ett visst

av prövningens

intresse att ingripa

förfarande

och som ger vägledning

och

ett sätt som
för

rättstillämp-
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kommitténs

Enligt

näringsidkare

mening

att hävda sin rätt utan verkets bistånd.

av konkurrensrätten

som kommittén

ökad utsträckning

är ett sätt att motivera
kostnad,

själva

En primär

talerätt

föreslår

således att

för enskilda näringsidkare.

talerätten görs primär

är lagtekniskt

Mål om företagsförvärv
Den föreslagna

nyordning

Regler om rättegångs-

till ökad aktivitet.

mera nedan, är ett annat. Kommittén

varom

Iden

skall således företagen

förordar

föra sin talan i domstolen.

företagen

måste

i fråga om de

prioritering

goda förutsättningar

i betydligt

sker på

beakta att många företag har

skall driva och därvid

ärenden myndigheten

av den nya

Konkurrensverket

konkurrensmyndigheten.

resurser göra en självständig

tillgängliga

enskilda

för

huvudsakligen

bör inte utgå från att ingripanden

av den statliga

utifrån

talerätten

ett annat sätt. Tillämpningen

nu bedömas

konkurrenslagen
initiativ

måste den subsidiära

primära

inordnade

under generalklausulen.
är inte avsedd

talerätten för enskilda näringsidkare

för sådana mål.

skall inte överdrivas.

Den reella betydelsen av den föreslagna ändringen

För

de företag som önskar föra talan i MD innebär det i första hand att de inte
behöver

ett avskrivningsbeslut

awakta

som utnyttjat

ärenden fått sin talan bifallen
PoK
Enligt

1983:5.

kommittén

obefogade

anspråk.

behöver

fömär.

Domstolen

avslå ansökningar

talerätten

1982:21, Malmö

ändringen

är främst

man inte befara

Som tidigare

konkurrensbegränsningen

den subsidiära

i MD MD

Den föreslagna

och att

Det kan nämnas att endast vid ett tillfälle

processen kan påbörjas tidigare.
har en näringsidkare

av konkurrensmyndigheten

sagts kräver

i konkurrens-

Läkareförening;

av principiell

överhopad

av

lagen för sin tillämpning

att

att MD

blir

natur.

är skadlig och att således ett allmänt intresse trätts

skall även framledes
som uppenbart

ha möjlighet

inte förtjänar

att utan sammanträde

avseende, jfr

15 § MDL.
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Eftersom

den föreslagna

näringsidkare
anledning

utnyttjar

härefter

nämnts är förhandling

talerätt.

tillämpning.

föreslog att förhandlingsprincipen

Som
när det

snabbt

ingripa

förbud och ålägganden. Utredningen

redningen

föreslog

därför

läggningar

med berörd näringsidkare

förhindrade

att NO skulle

den skadliga verkan.
till

ärendet

skadlighet.

den, enligt utredningen,

utredningens

få till

uppgift

över-

uppgörelse

som
skulle

av konkurrensbegränsningens

fann att det rörde sig om skadlig verkan borde

få tillgripa

sanktion.

1978:9 s. 242 ff..

SOU

från bl.a. näringslivets

organisationer.

som i sin tur skapar förståelse

lösningar

Industriförbund

av NOs

motpart.

Sveriges

förslag

ur bl.a.

rättssäkerhetssynpunkt

innebära

Ut-

att genom

få till stånd en frivillig

att

ansågs ha fungerat väl och lett till resultat i form av

Förhandlingsprincipen

medverkan

konkurrensbegränsningar.

prövning

mötte en bred remisskritik

företagsanpassade

möjlighet

Om det inte blev någon uppgörelse

för

MD

Om domstolen

skadliga

mot

helt skulle ersättas

i MD inte ger samhället

tillräckligt

skulle

saknas det

en skadlig konkurrensbegränsning.

ansåg att systemet med förhandling

Förslaget

att enskilda

som i första hand skall tillämpas

med ett system med vitessanktionerade

föra

en primär

förhandlingsprincipen.:

det alternativ

Konkurrensutredningen

NO

i större utsträckning,

lagens möjligheter

behandlar

av önskemålet

motiveras

att ge även sammanslutningar

Kommittén

föreligger

ändringen

en radikal

ändring

m.fl.

för en lojal
diskuterade

och menade att det

av balansförhällandet

mellan

NO och

företagen.

Departementschefen
i KBL

var ett uttryck

lagstiftning
vidare:

anförde

i prop.

198l82:l65

för den försiktighet

på 1950-talet

infördes

att förhandlingssystemet

som ansågs nödvändig

ett oprövat

område.

när ny

Han anförde
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Som jag förut berört har i MD sedan år 1953 en rad faktiska
situationer prövats i ärenden om tillämpning
av förhandlingslagstiftningens
klausulen. Detta har i hög grad konkretiserat
Därför finns det numera i åtskilliga avseenden ett
innebörd.
betydande erfarenhetsmaterial
att bygga på när det gäller de
lägen då samhället bör gripa in mot konkurrensbegränsande
Omständighetema
är alltså i så måtto väsentligt
förfaranden.
annorlunda

nu.

samhällets
Enligt min mening är det i en marknadsekonomi
näringsliv
fritt
för
villkor
uppgift att skapa gynnsamma
ett
men
också att med tillräcklig effektivitet motverka sådana förfaranden
inom näringslivet
vara skadliga från
som har konstaterats
konkurrenspolitisk
synpunkt.
För
Såväl principiella
som praktiska skål talar alltså med styrka
snabbt
lämpligt
det
är
möjlighet
när
samhället
att
att
nu ges
med tvångsmedel som i
missbruksområdet
kunna gripa
Samtidigt finns det
dagens läge framstår som ändamålsenliga.
för att i någon form
skäl
övertygande
berört
tidigare
har
jag
som
för de ärenden som kräver mer
bibehålla ett förhandlingssystem
flexibla

lösningar.

- - -

Den naturliga slutsatsen av det anförda är att införa en ordning
där domstolen går fram förhandlingsvägen,
om inte omständigawägning
som en
heterna talar mot detta. Den diskretionära
sådan ordning kan sägas kräva kan med förtroende överlämnas
bör vara vad som
till domstolen. Vägledande vid awägningen
och samtiframstår som ändamålsenligt från samhällssynpunkt
direktingripande
Ett
befogade partsintressen.
digt tillgodoser
med en sanktionsåtgärd kan te sig naturligt i klara fall där det
inte finns problem att formulera åtgärdens innehåll och där det
skulle te sig stötande eller
annat sätt olämpligt att förhandla
Som exempel kan tas uppenbara fall av
om verkställigheten.
diskriminering
eller andra repressiva åtgärder. I andra situatiote sig naturligare och ibland vara mer
ner kan förhandlingsvägen
framgångsrik än tvångsåtgärder. Dessa kan i det enskilda fallet
med tanke på
vara obehövliga och kan vidare vara för trubbiga
måste
rättssäkerhetsskäl
konkretion
den tydlighet och
som av
tvångsåtbeslut
i
vad
ett
iakttas vid utformningen
om
som
av
gärder räknas upp som förbjudet.

Mot den lösning jag här föreslår kan man visserligen
kan
Lösningen
erinringar.
rikta vissa principiella

alltjämt
sägas
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innebära att ett judiciellt
förfarande inför en domstol i ett visst
stadium övergår till en förvaltningsmässig
ordning inför samma
speciella
förhållandena
konkurrensområdet
De
organ.
motiverar dock enligt min mening ett flexibelt system av detta
slag.
Enligt ett förslag om s.k. mellandom som jag
i det följande blir det vidare möjligt för MD
i frågan huruvida skadlig verkan föreligger.
mellandomen konstatera att en sådan verkan

kommer att ta upp
att besluta särskilt
Skulle domstolen i
föreligger,
öppnas
att förhandla fram

därmed möjlighet för NO och näringsidkaren
ett undanröjande av den skadliga verkan utan att man behöver
gå över till en förhandling i MD eller till metoden med vitessanktionerade förbud m.m.

Liksom
hittills
torde alltså överläggningar
mellan NO och
företagen komma att utgöra den primära formen för samhällsingripande mot konkurrensbegrånsningar
som NO bedömer
ha skadlig verkan prop. 1981821165 s. 58-60; betr. mellandom
även prop. 198182:195
s. 13 f.

MD

ha: i flera fall tillämpat

upptagit

som 4 § KL anger och således

den princip

i stället för att enligt yrkande meddela ett vitesföreläg-

förhandling

gande, se t.ex. MD 1985:10, BURF PoK
enligt 4 § KL misslyckats,

1985:3.

I ett fall har förhandling

varefter MD i särskilt beslut meddelat förbud vid

vite MD

1986:21,

1987:2, Sydsten; PoK 1986:6, 1987:2.

1988:10,

Sweden

Tax-Free

Shopping

Riksförening

PoK

Målaremästamas

heterna medge ett beslut om förbud

Enligt kommitténs

bedömning

nytt läge efter införandet
inte

stor mellan

skadligt

1989:3,

av mellandomsinstitutet.

uppgörelse

i ett

delvis kommit

att ett förfarande

av förhandling

för ett åstadkommande

konkurrensmyndigheten

är

sedan skadligheten

till mellandomsbestämmelsen

för att huvudansvaret

i godo skulle ligga

omständig-

Sakligt sett är skillnaden

i en mellandom

Som framgår av förarbetena

funnit

1989:13,

förhandling.

har förhandlingsprincipen

ett konstaterande

den som ett uttryck

och MD

har MD

utan föregående

och ett beslut om upptagande

konstaterats.

1988:3

PoK

I några fall, MD

sågs
av en

och företaget

i
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Även i övrigt

fråga.

söker finna en lösning

föregås av ett skede där parterna

föreslår

utom rätta.

innebörd

att regelsystemets

har vunnit i stadga. Härtill

och dess tillämpning

konkretiserats,
kommittén

har inneburit

utveckling

Konkurrensrättens

att en talan av NO i MD regelmässigt

bör framhållas

för att undanröja eller förhindra

i ett givet fall.
MD

för alternativa

Utrymmet
förhandling

beslutad

enlighet

med vad

utdraget

förhandlingsskede.

MD

inte

onödigtvis

kan sammanfattas

mellandom

slår fast att skadlig verkan föreligger,

Erfarenheterna
förhandling

utan

parterna

att skadligheten

ett

genom

det inte i första
förhandlingar.

visar att en sådan
och att domstolen

rätt ofta leder till resultat
sanktion

förhandling

eller

i många fall inte någon tvekan om vad som erfordras

för

i andra fall konstaterar

skall undanröjas.

denna bakgrund

Kommittén

i

är

När MD

Ofta är det angeläget att

alternativ

inleda

av mellandomsinstitutet

Förhandlingen

betydelse vad gäller den eftersträvade

Mot

förfarande

sätt. När MD i en

ankommer
att

det

att ett förfarande

vitesföreläggande.
föreligger

själva

pröva frågan om lämplig

således inte behöver

skadligt,

på parterna

av tillämpningen

mellan

kommer

försenas

på följande

synpunktema

på domstolen

Härtill

av ett konkurrensbegränsande

konstaterat

åtgärd som

inom ramen för en av

lösningar

De anförda

hand

att

en skadlig konkurrensbegränsning

är sålunda ofta begränsat.

i att en förändring

angelägna

kommer

två nya förbud med ett betydande tilllämpningsområde.

Det innebär att det sällan behöver råda någon tvekan om vilken
erfordras

har

i förhållande

bör

förändringen

ett snabbt och effektivt

förhandling

till förbud

av företagets beteende.
sätt vinna rättelse.

inte längre

vara

ett förstahands-

eller åläggande vid vite.

ser inte någon anledning

att uppta förhandling.

har således ofta mindre

att helt avskaffa

möjligheten

Här kan hänvisas till det som sägs i prop.

för MD
198182:
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165 om vikten

fallet vara obehövliga.

med den föreslagna

om särskilda

av förhandling

upptagande

skäl talar för det.

mindre

är ett beslut om förhandling

ordningen

Om ett yrkande

än ett vitesföreläggande.

ingripande

i det enskilda

föreslår därför en regel som innebär att

Kommittén

MD skall ta upp förhandling

i

utformning

krav. Vidare kan tvångsåtgärder

enlighet med rättssäkerhetens

Även

får en precis

av att ett vitesföreläggande

endast går ut på

således förhindrad

är MD

att meddela

ett

vitesföreläggande.

anges att ett förbud

I 10 § KL
Kommittén

föreslår att bestämmelsen får samma utformning
i t.ex. 5 § MFL.

de bestämmelse

tar härefter

generalklausulen.
får möjlighet
sträckning

förklarats

skäl är obehövligt.

Härigenom

sett en mer ingripande

med hänvisning

som auktoritativt
sammanhanget.

måttligt.

till

ålägganden

vid

enligt

av beslut

förslag att MD
vite

i större

ut-

får MDs beslut enligt generalklauFullföljdsförbudet

karaktär.

att ett beslut

om förhandling

har bl.a.
drabbar

ett

Även behovet av att snabbt nå fram till ett beslut

anger vad företaget
Till

överklagande

innebär kommitténs

eller

förbud

än för närvarande.

företag mycket

om

Som redan framgått

att meddela

sulen allmänt

frågan

upp

som motsvaran-

eller åläggande skall således

Ett förbud

förenas med vite, om inte detta av särskilda

Kommittén

med vite.

får förenas

åläggande

eller

har att hålla sig till har åberopats i

detta skall läggas MDs

roll

som prejudikatskapande

domstol.

Kommittén

har nyss avsnitt

l pekat

14.

som står att vinna om avgiftsmål
handläggas

gemensamt

i MD.

de processekonomiska

fördelar

och ärenden enligt generalklausulen

Här skall uppmärksammas

som kan uppstå vid en gemensam handläggning.

kan

vissa situationer
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Om MD med stöd av generalklausulen
inte

och samtidigt

kan överklagas,

bedömning

sådana motstridiga

för

kan det efter ett överklagande

till

en situation

frågor kan överklagas

prövas

på grund

gälla

beslut som uppkommer

av att MD

Även

motstridiga

rättegångar

för att MDs eller HDs beslut bara har

yrkanden

begränsad till det yrkandede

Önskemålet

som framställts

oförenliga

meddelar

omfattning

inte i onödig

att domstolarna

är

i rättegången.

beslut talar således för att även beslut enligt generalklausulen

skall kunna

till HD. För detta kan också åberopas att missbruksbestämmelsen

överklagas

genom kommitténs
att förelägga
de i tidigare

förslag får en delvis ny inriktning

lagstiftningsärenden

argumenten

med domstolsprövning

sakligt

vägande

fullföljdsförbudet.

ha en sådan utformning
snabbhet i förfarandet

Även

rörande rättssäker-

Som framgår

av kapitel

4 är

i enbart

av konkurrensfrågor

sett unik.

en instans internationellt

dock

framförda

har tyngd i sammanhanget.

den svenska ordningen

genom att möjligheten

av förhandlingsprincipen.

bekostnad

vite lyfts fram

hetens betydelse

gällande

som upp-

i ett annat mål där en annan talan förs. Beslutens rättskraft

bevisverkan

finns

under dessa

beslut
i skilda

yrkanden

olika

prövar

måste accepteras. Detta är ett uttryck

Det

Om alla

redan nu i mål som

Sådant förekommer

domstolarna.

av de allmänna

kommer

av

beror det av parterna vilka delar av MDs beslut som

måste accepteras.

omständigheter

i av-

för alla

skall kunna överklagas.

att prövas av HD. Motstridiga

kommer

en annan

uppkomsten

för att låta samma regler

dvs. även ett vitesföreläggande

frågor,

gör

utgången

Intresset av att motverka

talar

beslut

där HD

som påverkade

av en omständighet

än MD

enligt generalklausulen.

görandet

ut konkurrensskadeavgift

dömer

inträffa

om avgift

av beslutet

som

förfarande,

samma konkurrensbegränsande
HD

meddelar ett vitesföreläggande,

skäl som talar

Lagreglema

på konkurrensrättens

att de rättstillämpande
kan ta slutgiltig

skadlig konkurrensbegränsning.

mot en ändring

ställning

myndigheterna

av det

område bör
med rimlig

till om det föreligger

en

Reglerna bör garantera att det företag som
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för en konkurrensbegränsning

svarar

förfarande,

om domstolen

bestämmelse
framstår

utan onödig

tidsåtgång

har funnit att det är skadligt.

Det är oklart

om att MDs beslut skall gälla omedelbart

som naturlig

tillräcklig.
- här är

ändrar

-

vilken

om en

i och för sig

Det kan nämligen

förväntas

många vitesförelagda

företag begär att HD skall inhibera

MDs beslut,

i

slutliga

beslutet

avvaktan

verkställas.

på den

prövningen

förordna

att

Här kan HD ställas inför svåra avvägningsproblem,

omständigheter

som ett utdraget prövningsförfarande

stora ekonomiska

punkten

att HD kommer

i rättstillämpningen

kommittén

företaget

kan

I bilden

att många företag begär prövningstilltill en annan slutsats än MD.

kan därmed komma

ordningen

får

där sådana

att flyttas

har inte heller framkommit

Tyngd-

från MD,

anser att den skall ligga, till HD. Några olägenheter

av den nuvarande

dvs.

inte

framstå som tungt vägande skäl för ett bifall till inhibitionsyrkandet.

stånd i förhoppning

att

i HD och de kanske

värden som står på spel för det klagande

ingår att det kan vara fullt naturligt

sitt

där

i praktiken

under utrednings-

arbetets gång.

Enligt

kommitténs

påtagliga

risker

övervägande
rätt införs.

mening

är en oinskränkt

för konkurrenslagens

skäl

effektiva

främst principiell
- av

kunna överklagas.

tillämpning.

Trots

med

detta får

utformning.

Detta innebär

i sak enligt generalklausulen

skall

Det gäller således förbud eller ålägganden vid vite, beslut

att uppta förhandling
interimistiska

förenad

natur - anses tala för att en sådan

Reglerna bör därvid ges en enhetlig

att alla beslut som innebär en prövning

fullföljdsrätt

och beslut i form av s.k. mellandom.

beslut avses. Fullföljdsrätten

Både slutliga och

skall gälla för såväl sökande som

motpart.

Även

på detta

Beträffande

område

HDs prövning

skall

krav

prövningstillstånd

av konkurrensrättsliga

till vad som nyss anförts i avsnitt

14. 1.1.

i

frågeställningar

HD

gälla.

hänvisas
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MDs

beslut

domstolen
Beslutet

om

bestämmer

som nyss nämnts,

självständig

vid

betydelse

Prövningen

måste vara inriktad

processuell

eller materiell

att framhålla

tidsutdräkt

att sådana

inte kan få tillmätas

m.m.,

av ett inhibitionsyrkande.

prövningen

på att avgöra om MD gjort någon väsentlig

felbedömning.

Företagsförvärv

14.1.3

De särskilda

reglerna

12.

om dispens och negativattest

om dispens från förbuden

Kommittén

behandlas i kapitel

för mål om företagsförvärv

Frågor

14.1.4

Frågor

inte

55 kap. 8 § RB. I detta

jfr

av HD,

det som angeläget

ser kommittén

omständigheter

såvida

omedelbart,

gälla

annat. En särskild regel om detta bör därför införas.

skall dock kunna inhiberas

sammanhang

någon

bör

vitesföreläggande

anser det motiverat

i KL prövas av MD

som enda instans.

instansordningen

även på detta

fram förslag om en materiellt

ny dispensbe-

att ompröva

område.

I avsnitt

10.7 lägger kommittén

stämmelse.

Det är svårt att bedöma

dispensmål,

men införandet

Oberoende

av den kommande

prissamverkan,

marknadsdelning,

ställning

inköpssamverkan
Viktiga

marknaden

konkurrentförhållande,

kan bara bedömas

enskilda fallet klarlagts.

Uppenbarligen

av att på förhand

frågan

som första instans.

av de fyra förbuden

mot

och anbudskarteller

inte

förutsättningar
och

antalet

finns det skäl som talar för

vägande skäl är att räckvidden

alltid kan bedömas på förhand.
företagens

målutvecklingen

att påverka

talar för en viss ökning.

av två nya förbud

får i uppgift att pröva dispensfrågor

att konkurrensverket

Ett för kommittén

hur den kommer

om

för förbuden,
det

såsom

föreligger

sedan omständigheterna

har ett företag ett berättigat

veta om ett samarbete eller annan åtgärd träffas

ett
i det

intresse
av ett
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förbud

och,

så är fallet,

om

En samtidig

dispensregeln.

snabbhet i förfarandet.

En

sammanhållen

om förfarandet

prövning

Prövningen

prövning

materiella

dispensregeln,

kommittén

bör införas.

på bestämmelser

kommissionen

Genom

ett beslut om negativattest

nr 1762,

har tillgång

Förordning
av art 853

undantag,

bl.a.

eller

lysningar

En negativattest

inte finns anledning

jfr

avsnitt 4.3.6.

förhållandena

eller

avseende

ansökan
inträder

de uppgifter

för kommissionen
ingripa

med retroaktiv

svildigt

att

mot ett avtal,

art 8 i förordningen

har förändrats
bygger

i något

på oriktiga

sätt. I det senare fallet

som begärt

material

förklaringen.

gör det påkallat.

kan även vara
utesluter

effekter.

har begränsade

basis av tillgängligt

om negativattest

undantag med stöd

för
uppkan

verkan.

EGs regler

mot det företag

Enligt

om beslutet

har framkallats

negativattest

ta

eller ändra ett sådant beslut om individuellt

ändra sitt beslut när förhållandena
meddelad

kan verket

förfarande.

återkalla

enligt

som enligt

Där sägs att kommissio-

art

eller art 86 i Romfördraget

endast att kommissionen
att ingripa

till,

om de faktiska

beslutet återkallas

den

inom EG. De grundas

företag kan fastslå att det, enligt

i Romfördraget,

väsentligt

beslutet

tillämpas

1762 behandlar också frågor om individuella

kan kommissionen

på

träffas av ett förbud.

i rådsförordning

beslut eller samordnat

dels

nya regler om s.k. negativattest,

clearance

med stöd av art 85 l

bygger

dels

nen på begäran av berörda

stöd av

på konkurrensverket.

bör ankomma

negative

Regler om negativattest

med

av dessa frågor bidrar till en önskvärd

av konkurrensverket

till om ett förfarande

ställning

kan tillåtas

ny praxis

inte att böter

Den innebär

inte ser anledning
Kommissionen

kan

Grund för att ändra en
av EG-domstolen.
utdöms.

En

Sådan effekt

först när beslutet meddelas och varar till dess beslutet upphävs eller

ändras. Ett beslut om negativattest

kan överklagas

till EG-domstolen

enligt

253

I

avser fel eller brister i handläggningen.

art 173, som väsentligen

fördragets

förordning

kommissionens

2762

nr

bestämmelser

ges närmare

om

förfarandet.

Svenska

begäran

förklaring

om konkurrensskadeavgift

yrkande

av negativattest

kallelse

myndigheten.

En

Om en näringsidkare

ansöker

om dispens

om

enbart

binder

eller

förbud

som myndigheten

prövat.

måste

hos konkurrensverket,

och om det finns skäl för

är tillämpligt

frågan om förbudet

dispens. Verket

åter-

eller

anges närmare vad som gäller för negativattest.

I specialmotiveringen

verket pröva

yrka

således

grund av samma förfarande

vite

åläggande

med

MD

generalklausulen

att förklaringen
kan

näringsidkare

enskild

En sådan

av EGs regler

förebild

efter

Det bör framhållas

undantag.

individuella

utformas

bör

förbud.

om ändring

Regler

är förbjudet.

som stöds på att förfarandet

ett visst

enligt

yrkande

eller

huruvida

att vända sig till

för myndigheten

ett hinder

utgör

mot lagens

strider

förfarande

konkurrensbegränsande

besked

bindande

myndigheten

ett för

avge

bör således få rätt att på

Konkurrensverket

EGs bestämmelser.

motsvarar

som i huvudsak

bör ges en utformning

om negativattest

regler

kan då meddela antingen ett beslut om negativattest

beslut i dispensfrågan.

Om ansökningen

eller ett

bara gäller ett beslut om negativat-

test, kan verket inte pröva dispensfrågan.

-

Om

konkurrensverket

överklaga
införa

beslutet

särskilda

negativattest

avslår

till MD.

en

Enligt

besvärsregler

avslås av verket

dispensansökan
kommittén

kan

näringsidkaren

finns det inte anledning

i fråga om negativattest.
kan näringsidkaren

Om en ansökan om

ansöka om dispens,

inte detta redan har skett. För det fall att ansökan om dispens bifalls
skäl att gå vidare.

näringsidkaren
under

MDs

förbudet

prövning.

gäller

Domstolen

för det aktuella

I det motsatta fallet
skall

förfarandet.

att

saknar

kan ärendet

även i dispensmålet

om

pröva

föras
om
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Det saknas skäl att låta HD pröva även dispensfrågor.

14.1.5

Utdömande

av vite

I KL anges att talan om utdömande av vite som MD förelagt förs av NO vid
Är det fråga
om vite som MD förelagt

tingsrätt.

denne behörig att föra talan. Utdömande

talan av annan är även

av vite prövas således av tingsrätt,

hovrätt och HD. Målen handläggs enligt reglerna i RB om åtal för brott för
vilket

svårare straff än böter inte är föreskrivet.

I förarbetena

till

1970 års lag om otillbörlig

frågan om vilken

myndighet

anförde att vissa skäl talade för att vite

borde dömas ut av samma myndighet

kontroll

över,

allmänna

En uttrycklig

det. En annan synpunkt
att få en viss

vara av värde

genom att utdömandet

av vite

1970:57 s. 92.

med stöd av den ändring
ankom

bestämmelse

som gjordes är

allmän

domstol

enligt

om utdömande av konkurrens-

viten kom först i KL.

bestämmelser

skall tillämpas
huvudregel

är att mål om utdömande

till

förarbetena

utfärdat

som

kammarrätt

stämmelse om prövning

nadsrättsliga

om vite finns i 1985 års viteslag,

i den mån annat följer

myndighet

överklagas

I

prop.

för fall av leveransvägran

regler.

Allmänna

av den

lagtillämpning

av vite som förelagts

1966 i KBL

som förelagt

att det kunde

allmän domstol

Utdömande

rättsliga

nämligen

av marknadsrâdets

anförtroddes

behandlades

som skulle döma ut vite som förelagts med stöd

av den lagen. Departementschefen

vägde dock

marknadsföring

till

området.

föreskrift.

Viteslagens

av vite prövas av länsrätt

vitesföreläggandet.

och regeringsrätten.

i tingsrätt

viteslagen

av särskild

som dock inte

Beslut

På grund

ansökan
av länsrätt
av KLs

be-

gäller inte huvudregeln.

kommenterades

Departementschefen

regleringen
uttalade

att

på det
den

mark-

gällande
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ordningen

för utdömande

av viten som förelagts

med stöd av dessa regler

borde bestå. Han hänvisade bl.a. till rättsområdets
det

förhållandet

principer

att vitets

storlek

särskilda

efter

bestäms

pröva frågor
behållas

var kritiskt

till den föreslagna

om utdömande

kan föras av enskild

principer

att länsrätt skulle

huvudregeln

av vite och menade att allmän domstol

som prövningsinstans.

mätningsliknande

t.ex.

straffmätningsliknande

och att talan enligt de aktuella författningarna

part. Lagrådet

karaktär,

Lagrådet

särskilt

pekade

hade stort spelrum på området

borde

på att straff198485:

prop.

96 s. 41 och 87.

I viteslagen

ges vissa bestämmelser

för att döma ut

om förutsättningarna

vite. I 9 § sägs bl.a. att vitet inte skall dömas ut om ändamålet
har förfallit.

Vidare

anges att vitet får jämkas

skäl. Som en allmän
brukar

beskrivning

dess lämplighet.
har äsidosatts.
för

sin underlåtenhet

rekvisit

i vanlig straffrättslig

Mot

bakgrund

att efterkomma

men inte

att visa att han haft giltig
föreläggandet.

Subjektiva

som förutsättning

mening är inte uppställda

av förslaget

beslut enligt

att MDs

finns det enligt kommitténs

låta frågor

om utdömande

domstolen.

För denna ståndpunkt

domstolens

laglighet

för

skall kunna ske.

kunna överklagas

föreläggande

prövning

på domstolens

även frågan om föreläggandet

vitesadressaten

Det ankommer

ursäkt

att utdömande

av inriktningen

ingår givetvis

I prövningen

särskilda

om det föreligger

skall pröva föreläggandets

anges att domstolen

med vitet

av de viten

och utdömande.
kompetens

ökade förutsättningar

kan utnyttjas

som domstolen

förutsättningar
förelagt

dömer

ut viten

i ökad omfattning.

för en konsekvent

regler som i fråga om avgiftsbeslut.

bedömning

att

prövas

av

talar även det sakliga sambandet mellan

Om MD

om utdömande av vite skall givetvis

skall

generalklausulen

lagtillämpning.

kunna överklagas

innebär

det att

Det innebär

även

Ett beslut av MD
till HD enligt samma
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Det kan nämnas att i 1990 års lag om skydd för företagshemligheter
en bestämmelse
vitesförbud

om

I vissa

fall

uppgiften
jfr

kan överklagas

frågan

vitet

om

dömas

arbetsdomstolen,

att döma ut vite
198788:155

prop.

skall

ut.

vars beslut inte

s. 50

Skadestånd

14.1.6

För

om att den domstol som i första instans prövat yrkande

även prövar

ankommer

finns

närvarande

anknytning

till

skadestånd,

utan yrkanden

KLs

bestämmelser.

inte några

innehåller

regler

om

vad som följer

om sådant får grundas

av

som strider

för

fram förslag om skadeståndsskyldighet

15.1 lägger kommittén

förfaranden

KL

med

och rättspraxis.

skadeståndslagen

I avsnitt

skadeståndsmål

domstolar

allmänna

handlägger

mot lagens förbud.

Även i vissa andra fall skall

skadestånd kunna utgå.

Kommittén

har i anslutning

betydelsen

av att enskilda

tillvara

sin rätt. Allmänt

till behandlingen

av generalklausulen

bör gälla att sanktionerna

ningen utformas

så att aktörerna

på marknaden

utnyttja

bestämmelser.

Härigenom

lagens

regelsystemet

ökad

aktualitet

särskild

Kommittén

slagkraft

och

när det gäller

har att ta ställning

att självständigt

ges möjlighet

näringsidkare

ta

inom konkurrenslagstift-

får ett incitament
får

pekat på

det

att själva

konkurrensrättsliga

verkningsförmäga.

Detta

synsätt

får

av skadeståndsfrågor.

handläggningen

till om skadeståndsmål

i första instans skall

prövas av MD eller av tingsrätt.

Om MD får till uppgift att pröva även mål om skadestånd bör ett sådant mål
kunna

handläggas

gemensamt

betydande processekonomiska
dessutom

motivera

Härigenom

kan

vinnas. Skadeståndsmöjligheten

kan

med t.ex.
fördelar

den enskilde

ett avgiftsmål.

näringsidkaren

att mer aktivt

hävda sin
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ståndpunkt

ett företag

gentemot

som tillämpar

ett konkurrensbegränsande

förfarande.

Olika

skäl kan dock åberopas mot alternativet

målen

till

En ordning

MD.

fullföljdsinstans,

särskilt

svårbedömda

sådan ordning

skulle

SOU

verksamheten

prövningstillstånd,

med hänsyn till

även stå i motsats
s. 17 framförda

domstolsväsendet

eller

sammanhang

vitesmål.

genom

till

Det lämpliga

den av bl.a.

i

ofta
En

rättegångsut-

uppfattningen

att en utarmning

specialisering

av den dömande

Som nyss berördes

och bedömningen
Dessutom

kräver

fördelarna

särskild

krav

på avgifts-

om orsaks-

ingående

kräva

skadeståndsområdet

som inte har någon motsvarighet

riskerar

har ingen motsvarig-

kan frågor

av skadans storlek

gäller

den mån sådana frågor
parter

skulle innebära

bör motverkas.

het i avgifts-

täckning

som

att skadeståndsmål

Flera frågor som måste behandlas i ett skadeståndsmål

väganden.

och HD

frågor som kan behöva belysas i flera instanser.

1987:13

av det allmänna

instans

ersätter ett treinstansförfarande.

detta måste ifrågasättas,

redningen

som första

med sedvanliga krav

att ett tvåinstansförfarande

innehåller

med MD

att föra över skadestånds-

på

över-

subjektiv

eller vitesområdet.

uppmärksamhet

av domstol

med en gemensam

handläggning

ofta

kan en målsägande

utan stämning

I
och

att bli

begränsade.

Vid allmänt
stånd

i

åtal i tingsrätt

brottmålet

av

handläggs då gemensamt.

den

tilltalade.

Åtalet

det avskiljs för att handläggas i den för tvistemål

skadeståndsyrkandet

och

Det är dock mycket vanligt

att skadeståndsyrkan-

stadgade ordningen.

handläggs därefter som två skilda mål. Det är inte osannolikt
uppdelning
läggning,

av olika
kommer

då reducerat.

yrkanden,

att ske i MD.

trots

yrka skade-

en ursprungligen

Målen

att en liknande

gemensam

Värdet av en gemensam handläggning

handblir
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Trots det anförda
bör

handlägga

av olika

Ett överförande

motverka

skadliga

förutsätter

dock

närvarande.

Denna fråga behandlas i avsnitt

14.2

Vissa

av de rent

i allmän

som bidrar till att

föreslagna

ordningen

sammansättning

än

Den

härrör

Med hänsyn härtill

frän den tid
har nu

MD

och till att handläggningen

alltmer fått karaktär av rättegång mellan två likställda

inför domstolen
är det nu enligt

kommitténs

konkurrenslagens

tillämpning

för

17.2.

sägs som en förvaltningsmyndighet.

av specialdomstol.

en

frågor

särskilda

föregångare

t.ex.

fär ses som en

MD

ärende och beslut som används i MDL

Beteckningama

ställning

till

en annan

om

och därmed ge en

sanktionssystemet

får

domstolen

torde

än en prövning

av skadeständsmålen

konkurrensbegränsningar.
att

eller

för skadeståndsyrkandet

av det konkurrensrättsliga

förstärkning

Oavsett

bedömning

kvalificerad

för hela skadeståndsbedömningen

bättre grund
underrätt.

skadeståndsmål.

är gemensam

en mer

grunderna

skäl talar för att MD

att övervägande

yrkanden

innebära

i MD

konkurrensrättsliga

då MDs

kommittén

konkurrensrättsliga

även

handläggningen
prövning

finner

mening
-

-

lämpligare

åtminstone

såvitt

parter

avser den nya

att använda uttrycken

mål och

dom.

Många

av

processuella
regler

de nya

förfarandet

för rättegången

följdändringar

bestämmelser

i MDL

kommittén

föreslår

i

fråga

har samlats i den nya konkurrenslagen.
i MD

finns även i MDL.

bygger inte

Kommitténs

någon fullständig

om

det

Viktiga
förslag

till

genomgång av lagen.

Ett sådant förslag får utarbetas under departementsberedningen.
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14.2.1

Kvarstad

I RB finns bestämmelser

om kvarstad.

15 kap. l § anger bl.a. att om någon

visar sannolika skäl för att han har en fordran,

som är eller kan bli föremål

för rättegång och det skäligen kan befaras att motparten
skaffa undan egendom eller förfara
skulden

får domstol

förordna

egendom att fordringen
tillämpas
behov

genom att avvika,

annat sätt undandrar

om kvarstad

sig att betala

på så mycket

kan antas bli täckt vid utmätning.

av motpartens

Bestämmelsen

bl.a i fråga om fordran på skadestånd. Uppenbarligen

av att även i mål om konkurrensskadeavgift

företaget

fullgör

Kommittén

den betalningsskyldighet

föreslår

därför

kunna förordna om kvarstad

finns det ett

kunna säkerställa

som kan komma

att

att bestämmas.

i mål om konkurrensskadeavgift

att MD

kan

skall

begäran av sökanden i målet. Bestämmelser-

na i 15 kap. RB om kvarstad

för fordran

skall därvid

äga motsvarande

tillämpning.

Att MD

kan förordna

om kvarstad

regler om handläggningen

14.2.2

Enligt

i tingsrätt

Uppgiftsskyldighet

KL är bruttoprisförbudet

Det innebär att reglerna

i mål om skadestånd följer

av att RBs

skall tillämpas.

och tvångsmedel

och anbudskartellförbudet

i RB om förundersökning

och att beslut om beslag och husrannsakan
fattas dock av polis och åklagare,

kriminaliserade.

i brottmål

kan meddelas.

är tillämpliga
Sådana beslut

och NO har inte några sådana befogen-

heter.

KL innehåller

i 28 § en bestämmelse

kare att tillhandahålla
enligt

lagen.

bestämmelse
ärendekategori,

Med

uppgift,

handling

ärende enligt

i KL.
vilket

Här

finns

som ger NO rätt att ålägga näringsideller annat som behövs i ärende

lagen avses ärende om tillämpning
således inte någon

innebär att även förbjudna

begränsning

till

av
viss

konkurrensbegränsningar
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täcks in. Samma skyldighet
eller åläggande

enligt

över att ett förbud

kan NO i ärende om tillsyn

lagen efterlevs

ålägga den som avses med förbudet

eller åläggandet.

NO kan enligt 28 § KL ålägga även annan än de som nyss har angivits
tillhandahålla

att

uppgift m.m.

det behövs för kontroll eller fullständigande
, om
m.m. och det är nödvändigt på grund av särskilda

uppgifter

av lämnade
förhållanden.

Sådant åläggande kan t.ex. riktas

mot kunder

eller leveran-

törer.

När

ett ärende

om företagsförvärv

prövas

av regeringen

får det före-

dragande statsrådet meddela åläggande i huvudsak enligt vad nyss sagts.

Åläggande enligt 28 § KL kan förenas med vite om det finns skäl till detta.
Om NO har satt ut vite i sitt beslut kan det överklagas

Av övriga bestämmelser

i KL bör nämnas 31

dighet enligt KL inte innebär förpliktelse
natur.

föreskrift

En motsvarande

Kommitténs

uttryckliga
åtgärder

som anger att uppgiftsskyl-

skyldighet

regler

finns i bl.a.

18 § MDL.

med ett sanktions-

att betala en konkurrensskadeavgift

som medger

måste utformas.

av teknisk

att röja yrkeshemlighet

förslag att ersätta nuvarande kriminalisering

systern byggt

till kammarrätten.

beslag och husrannsakan

Reglerna

skall inte längre tillämpas

innebär att
eller

liknande

av polis och

åklagare utan i första hand av konkurrensverket.

Här lämnas först en redovisning
och om taxeringsrevision

Bestämmelser
handling,
Beträffande

om

beslag

av vissa regler om tvångsmedel

och bevissäkring.

finns

i 27 kap.

RB.

som kan antas ha betydelse för utredning
skriftliga

enligt RB

handlingar

gäller

Föremål,

även skriftlig

om brott får tas i beslag.

vissa inskränkningar.

Så fär t.ex.
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beslag inte läggas på handling om dess innehåll är sådant att det kan antagas
att en person som avses i 36 kap. 5 § RB inte får höras som vittne därom
innehas av personen eller av den till vars förmån

och handlingen
plikten

samband därmed erfarit,

till vars förmån tystnadsplikten
biträden

gäller samtycker

beslut får föremål

eller åklagare

är skyldiga att vittna i mål om brott för

Även utan sådant
om beslag.

beslutar

Vid husrannsakan

tas i beslag om det är fara i dröjsmål.

får beslag läggas på föremål
kan begära att tingsrätten

Om det finns anledning

Den som drabbas av beslaget

som påträffas.

prövar

åtgärden.

anta att brott varpå fängelse kan följa förövats,

som kan tas i beslag, eller eljest till utrönande

av föremål,

heter, som kan ha betydelse för utredning

av omständig-

Det anförda följer

om brottet.

får

för eftersökande

företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe

husrannsakan

dem

straff än fängelse i två år.

lindrigare

inte är föreskrivet

Undersökningsledare

till det. Rättegångsombud,

endast om parten medger detta. I 36 kap. S §

fullgörande

stadgas även att andra än försvarare
vilket

i lag eller den

får höras som vittnen om vad som anförtrotts

eller försvarare

för uppdragets

endast om det är medgivet

får
eller

dem i deras yrkesutövning

höras som vittne om något som anförtrotts
som dei

och hans biträde

I 36 kap. 5 § anges bl.a. att advokat

gäller.

tystnads-

av

28 kap. l § RB. Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet

gripits

misstänkte

där eller

finns

anledning

synnerlig

om brottet kan vinnas. Rum eller förvaringsställe

utredning

våld om det är nödvändigt.

omfattning

eller medföra

bör,

Beslut om husrannsakan

tro

att

får öppnas med

meddelas av under-

åklagare eller rätten. Om husrannsakan kan antas bli av stor

sökningsledare,

företas,

det eljest

hos honom eller den

förövats

företas endast om brottet

får husrannsakan

synnerlig

olägenhet

om inte fara är i dröjsmål,
Polisman

är i dröjsmål.

Den hos vilken

vara närvarande

åtgärden

får företa husrannsakan

förordnande.

husrannsakan

vid förrättningen,

för den hos vilken

åtgärden

inte vidtas utan rättens

utan förordnande,

om fara

skall företas skall få tillfälle

att

om det kan ske utan att den uppehålles.
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Husrannsakan

får inte utan särskilt skäl verkställas

mellan kl. 21.00 och kl.

06.00.

För både beslag och husrannsakan gäller den s.k. proportionalitetsgrundsatsen, som innebär
men i övrigt

att skälen för åtgärden

bestämmelser

dvs. skyldighet

handlingen.

och tvistemål

I 2 § finns

hänvisningen

motsvarar

om skriftligt

och tillämpas

en hänvisning

i beslagskapitlet.

till

Bestämmelserna

på part och annan som
36 kap. 5 § RB som

Paragrafen har även en hänvisning

till 36 kap. 6 § RB, som bl.a. anger att ett vittne inte är skyldigt
uppgift

som skulle innebära att yrkeshemlighet

finns dock om synnerlig
handling

anledning

är således begränsad

i samma utsträckning

är bl.a. uppgifter

i den mån uppgifterna

har ett ekonomiskt

volym

och pris

avslöjas.

förekommer.

vittna. Yrkeshemlighet

om datum,

eller

bevis och s.k. edition.:-

att förete en handling inför domstol.

gäller för både brottmål
innehar

det intrång

som åtgärden innebär.

38 kap. RB innehåller
plikI,

måste uppväga

avseende

att lämna

Sådan skyldighet

Skyldigheten

att förete

som skyldigheten

att

om ett företags affärsförhållanden,
värde. I rättspraxis
vissa

försäljningar

har uppgifter
ansetts

utgöra

om editionsföreläggande.

Den

yrkeshemlighet.

Även
innebär

MDL

har en bestämmelse

skyldighet

medverkar

för

i rättegången

part eller

18

§

sammanslutning

att tillhandahålla

handling,

av näringsidkare

som

och liknande

varuprov

som har betydelse för ärendet. Som redan nämnts är parten inte skyldig
röja yrkeshemlighet

av teknisk natur.

Regler om taxeringsrevision
heten får besluta

finns i 3 kap. taxeringslagen.

om taxeringsrevision

enligt lagen om självdeklaration
fullständigt.

Taxeringsrevision

eller hos juridisk

att

för att kontrollera

och kontrolluppgifter

Skattemyndigatt skyldighet

fullgjorts

riktigt

och

får göras hos den som är bokföringsskyldig

person som inte är dödsbo. Hos andra deklarations-

eller
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får även göras

Taxeringsrevision

det.

för

uppgifter

kontroll

lämna de upplysningar

samt ge den hjälp

att

sina

fullgöra

och upp-

får inte överklagas.

Den som

revisorn

för granskning

som behövs

vid

och

Han skall också lämna

handlingar

av t.ex.

fär av Skattemyndigheten

skyldigheter

de handlingar

används i hans verksamhet

som huvudsakligen

Den som revideras

varulager.

sin deklarations-

som behövs för revisionen.

till sådana utrymmen

tillträde

fullgjort

att genast tillhandahålla

är skyldig

revideras

av att andra

att inhämta

man för

hos tredje

Ett beslut om taxeringsrevision

giftsskyldighet.

skäl föranleder

göras när särskilda

får taxeringsrevision

uppgiftsskyldiga

föreläggas

Föreläggandet

revisionen.

och

vite för
får

inte

överklagas.

taxeringsrevision.

bl.a.

om mer ingripande

eftersökning,

vilka

gemensamt

Lagen kan tillämpas

tvångsmedel.

Tvångsmedlen

taxeringsrevision.

vid

för skatte- och avgiftsprøces-

11975 års bevissäkñngslag

sen ges bestämmelser

kan användas vid

som enligt taxeringslagen

Vite är det enda tvångsmedel

försegling

beslag,

är

kallas säkringsåtgärder.

och

I lagen definieras

betydelsen av vissa begrepp. Som förvar betecknas t.ex. bankfack och annan
som kan tillslutas,

anordning
lokal.

Bevismedel

byggnad

betecknas bl.a.

som utrymme

är enligt lagen räkenskapsmaterial,

varuprov

och

och dylikt

skall tillhandahållas

för gransk-

ning. Vad som i det enskilda fallet skall anses vara bevismedel

regleras inte

vad som är särskilt

som enligt

genom

definitionen

bestämmelser

utan

måste

i den aktuella

Beslag innebär att bevismedel
bevismedlet
kommer
utrymme

föreskrivet

inte tillhandahålls

omhändertas.
för granskning

eller det föreligger

Försegling

vid taxeringsrevision.

kan även fungera den som har särskilt förordnande,
tor.

tillämpliga

Beslut om beslag får fattas om

Beslut om beslag och försegling

ledaren, dvs. länsskattechefen

av

granskningsförfattningen.

att undanhållas eller förvanskas.
försluts.

grundval

bedömas

risk att det

innebär att förvar eller

får fattas av granskningsSom granskningsledare
t.ex. chef för skattekon-
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Beslut om eftersökning

i utrymme

får fattas om det finns grundad anledning

anta att den granskade använder utrymmet
eller att utrymmet
granskade
kommer

yrkesmässigt

samt det föreligger

eller förvanskas.

i förvar som påträffas i sådant utrymme,

eller

plats.

Eftersökning

risk

att bevismedel

Samma villkor

om eftersökning
på allmän

för sin verksamhet

används av annan som har uppdrag för den

i dennes verksamhet
att undanhållas

huvudsakligen

enligt

gäller

för beslut

i myndighets

lokal

vad nu sagts får beslutas

av

granskningsledaren.

Beslut

om

föregående
bevismedel
eller

eftersökning
stycke

fattas

Beslut

framställning

eller

utrymme

om

det finns

finns där samt det föreligger

förvanskas.

skriftlig

får

i annat

förvar

grundad

än som avses i
anledning

anta att

risk att det kommer att undanhållas

om sådan eftersökning

fattas av länsrätten

efter

från granskningsledaren.

Proportionalitetsgrundsatsen

gäller för säkringsåtgärder

enligt bevissäkrings-

lagen.

Beslut

om

säkringsåtgärd

verkställighet

förrättningen.
som regel
närvarande.

skall

ske skall

verkställas
beredas

omedelbart.

tillfälle

Han har också rätt att tillkalla

ledaren får själv verkställa
Det innebär

närvarande

eller

vittne

vid

hindras
inte är

får brytas.

beslut om säkringsåtgärd.

Gransknings-

beslut som han kan besluta om, om det kan ske
att varje fysiskt

från någon som är närvarande
för verkställighet

hos vilken

vittne. Verkställigheten

Lås och annan stängningsanordning

verkställer

Den

att vara

inte av att den som avses med åtgärden

Kronofogdemyndigheten

obehindrat.

får

motstånd

vid förrättningen

genom granskningsledarens

Om den hos vilken verkställighet

passivt sådant
- även
-

medför

ett absolut hinder

försorg.

sker anser att bevismedel

som är eller har

varit under beslag skall helt eller delvis undantas från granskningen

därför
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att han har att iaktta tystnad om dess innehåll
särskilda

omständigheter

göra skriftlig
vid

framställning

förrättningen.

bifallas

inte bör komma

Framställningen

överväganden

En viktig

beslut om säkrings-

ansvaret för den nya konkurrenslagens

uppgift är att göra utredningar
förbjudna

Som framgått

uppgiftsskyldighet.
framstår,

särskilt

renslagstiftningen,

eller

skadliga

om sådana förfaranden

konkurrensbegränsningar.

rörande de avkriminaliserade

finns i den nu gällande

KL

en bestämmelse

Den är dock inte avsedd för brottsutredningar
mot bakgrund

av den föreslagna

som klart otillräcklig.

skärpningen

För en effektiv

får sådana befogenheter

som syftar

skadliga

både till

att undanröja

beivra förbudsöverträdelser

Det får antas att företagen

ha till
karaktär.

dras mellan

på ett ändamålsenligt

och handlingar.

sitt förfogande
Vad gäller

utformningen

konkurrensbegränsningar

hörsammar

är

och

sätt.

konkurrens-

bör dock för olika

Verket

tvångsmedel

och

att utredningar

konkurrensbegränsningar

i de flesta fall frivilligt

begäran om uppgifter

situationer
gripande

kan bedrivas

om

av konkur-

lagtillämpning

det av stor vikt att konkurrensverket

verkets

får

Den

av åtgärd enligt lagen.

får således även svara för utredningar

förbuden.

utan dröjsmål.

prövas

av granskningsledarens

har det primära

som kan antas utgöra
Verket

skall undantas

och förslag

Konkurrensverket
tillämpning.

skall

skall han

skäl föreligger.

prövar överklagande

åtgärd och verkställighet

på grund av

till andras kännedom,

till länsrätten om att bevismedlet

endast om synnerliga

Länsrätten

eller innehållet

av mer eller

av reglerna

som är förbjudna

mindre

in-

bör en skiljelinje
och andra

för-

faranden.

Den bestämmelse

som nu finns i 28 § KL bör föras över till den nya lagen.

Den utgör ett första steg i tvångsmedelsanvändningen

eftersom

den medger
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vitesföreläggande

Den bör som nu

bör även ha kvar sitt vida

lagen. Bestämmelsen

gälla för alla mål enligt

i fråga om vad som kan begäras in. Begränsningen

tillämpningsområde
ligger

och uppgifter.

för att få fram handlingar

i att det skall vara fråga om något som behövs för utredningen.

möjlighet

Det bör även finnas en bestämmelse som ger konkurrensverket
det behövs vid vite - kalla någon till förhör.
- om
finns

i 5 § UL.

förhalning

enligt

föreläggande
samman

grundad

skyldighet

övervägas

att yttra

en skyldighet

för

enligt

sig vid

föregående

den kallade

förhöret.

Ett

kopplas

varigenom

stycke,

att delta i förhöret.

det
får

Det

för sin inställelse.

om den som kallas skall ha rätt till ersättning

Sådan ersättning

att motverka

kan dock

bestämmelsen

den nu diskuterade

med ett föreläggande

uppkommer

för

Den som kallas har dock inte någon på

e.d. av utredningen.

bestämmelse

denna

En liknande bestämmelse

kan ha viss betydelse

Bestämmelsen

att

bör kunna komma i fråga för annan än den som företräder

det företag som undersöks.

Enligt

kommittén

inte något framträdande

än de som är förbjudna

åtgärder än som nu föreslagits.
beslag och husrannsakan

Konkurrensverket
av förhuden

bör reserveras

tvångsmedel

motsvarigheter

-

för det förbjudna

ha rätt att

tillträde

och där ta hand om handlingar

betydelse för utredningen.

Kommittén

skall kunna förelägga
eller annat utrymme

skäl att anta att material
disponeras

Egentliga

behov av mer ingripande
till

området.

bör således endast när det gäller att utreda överträdelser

och andra utrymmen

och fordon

-

i konkurrenslagen

detta. Verket

av andra konkurrensbegränsningar

finns det för utredning

till företagets

lokaler

och annat som har

föreslår en särskild bestämmelse

vite för att

tillträde

till lokaler,

som används av företaget.

av betydelse för utredningen

av andra bör verket ha rätt att få tillträde

om
mark

Om det finns

finns i utrymmen
även dit.

som
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förstörs eller undanhålls

För det fall att det finns risk att utredningsmaterial

tillträde
här

att snabbt och utan företagets vetskap få

ha möjlighet

bör konkurrensverket

till de lokaler eller andra utrymmen
skapa

att

husrannsakan
allmänt

motsvarighet

en

förutsätter

till

misstanke

institutet

husrannsakan.

om brott är det dock inte lämpligt

anpassat regelsystem

lagen, vars innehåll tidigare redovisats översiktligt.
utredning

att

av de regler

angående förbjudna

och MD skall ha de uppgifter

bör påverka

utformningen

förebild

eftersökning

kunna tjäna som förebild

om tvångsmedel

kan

Konkurrensverket

som enligt den lagen tillkommer
viktiga

gransknings-

bestämmelser

i RB

av reglerna.

för husrannsakan

av beslutsordningen
som

för

som behövs

m.m.

konkurrensbegränsningar.

Även vissa principiellt

ledaren och länsrätten.

synnerlig

Lagen är inte avsedd för

bör reglerna i bevissäkringslagen

utformningen

utredning

finns i bevissäkrings-

av brott.

Enligt kommittén

Efter

Eftersom

hänvisa till de regler som gäller enligt RB.

Ett annat till nutida förhållanden

vid

finns. Det gäller

där materialet

bli

förväntas

bör MD

omfattning

av stor

besluta om

eller

medföra

olägenhet för den som avses med åtgärden, såvida det inte är fara

i dröjsmål.

Som framgått

finns i 27 kap. RB en regel som hindrar beslag av handlingar

med visst

förtroligt

innehåll.

handlingar

som upprättats

För

konkurrensrättens

i kontakten

mellan

som är av intresse. Det har inte framkommit

del

en advokat

är det

främst

och hans klient

några omständigheter

som talar

för att den nämnda regeln skulle vara av mindre betydelse efter avkriminaliseringen

av KLs

därför klargöras
som beskrivs

förbud.

Genom

en hänvisning

att beslag inte får läggas

där. En konsekvens

ske för att eftersöka

till

27 kap. 2 § RB bör

handlingar

med sådant innehåll

härav är att eftersökning

en sådan handling.

Ett utlämnande

inte heller

av handlingen

får
kan
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inte heller

framtvingas

föreslagna

vitesföreläggande.

genom

regeln bör avgränsas till utredning

gränsningar.

När det gäller att inskrida

Användningen

om förbjudna

av den

konkurrensbe-

mot sådana kan konkurrensverket

välja mellan att yrka konkurrensskadeavgift

och att utverka ett vitesföreläg-

gande med stöd av missbruksbestämmelsen.

På utredningsstadiet

inte klart

vilket

ändamålsenligt

yrkande

som kommer

måste en eventuell

tystnadsplikt

förbudsöverträdelse

av teknisk

inte

Regeln

i fråga att yrka en sanktionsavgift

respekteras

vid

utredning

så

av om

en

har ägt rum.

yrkeshemligheter

tagshemligheter
gränsdragning

Det är därför

att anknyta regeln till mål om konkurrensskadeavgift.

innebär att även om det inte kommer

När det gäller

att framställas.

är det ofta

eller,

med ett modernare

finns det enligt kommittén

inte skäl att göra någon annan

än den som görs i KL och MDL.
bör

natur

således

Endast företagshemligheter

undantagna

vara

före-

uttryck,

från

konkurrensverkets

granskning.

Enligt

får den som utsätts för en säkringsåtgärd

bevissäkringslagen

göra invändning

om att en viss handling

innehåller

av tystnadsplikt

e.d. och att den därför

bör undantas från åtgärden.

måste göra

en skriftlig

framställning

bör gälla vid utredning

ordning

av förbjudna

bör således vara konkurrensverkets
uppgifter

som framkommer

kap. 2 § RB lagligen

Konkurrensverkets

och MDs

ta ställning

till MD.

En annan

sak att mot bakgrund

Det
av de

till om åtgärden med hänsyn till 27

Även verkställighet

och om säkringsåtgärder
av sådana åtgärder skall

Beslut om vitesföreläggande

bör dock inte kunna överklagas
av vitet.

i saken.

Han

konkurrensbegränsningar.

beslut om vitesföreläggande

kunna prövas av domstolen.

utdömande

länsrätten

som omfattas

kan verkställas.

skall kunna överklagas

förhör

till

uppgifter

själv

för inställelse

till

annat än i samband med talan om

MDs beslut skall kunna överklagas

till HD.
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fråga

detalj föreskrifter

måste ytterligare

De innebär

att alla frågor

bl.a.

om

skall regleras i sist nämnda

mål enligt konkurrenslagen

uppgiftsskyldigheti

genomförs

Som framgår av avsnitt 16.4.3

övervägas.

i UL.

ändringar

kommittén

Om förslaget

och tvångsmedel.

om uppgiftsskyldighet

föreslår

förslag om vad som bör gälla i

lägger inte fram ett fullständigt

Kommittén

lag.

och tvångsmedel

Det bör vidare sägas att reglerna om uppgiftsskyldighet

föregripa

söka

Kommittén

förhållanden.

inhemska

med sikte på gällande,

utformats

som den

de krav

har
har

kommande

således valt

att inte

integrationen

inom ramen för EES eller EG kan innebära på detta område.

Kommittén

gör

den bedömningen

dock

reglerna

att de föreslagna

väl

de krav som kan ställas vid ett sådant samarbete.

motsvarar

Rättegångskostnader

14.2.3

MDL

nu

saknar nästan helt bestämmelser

kostnader

Denna

av motparten.

föregångare

ordning

härrör

den tid

från

då MDs

har kritiserats

ordningen

som förvaltningsorgan.

betraktades

för rättegångs-

vinnande part ersättning

att tillerkänna

att MD är förhindrad

Det innebär

om rättegångskostnader.

och har flera gånger tagits upp i lagstiftningssammanhang.

tog upp frågan

Riktlinjekommittén
resonemang

som legat till

längre var aktuella,
som en fristående
budsmannen
allmännas
brottmål

KO
talan

grund

år 1983. Kommittén
för regleringen

av kostnadsfrågan

bl.a. med hänsyn till att MD hade kommit
specialdomstol.
har en ställning

i domstolen

numera i princip

Kommittén
liknande

en åklagares

och att en tilltalad

har en ovillkorlig

vinner

rättighet

ett mål i MD

inte

att betraktas

när han för det

som blir

rätt till ersättning

kunde övervägas till förmån

i vilket

att de

pekade på att konsumentom-

medel för kostnader som varit påkallade för tillvaratagande
En motsvarande

framhöll

KO är sökande.

Även

frikänd

i ett

av allmänna

av hans försvar.

för en svarande som
för ärenden

mellan
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enskilda
Något

företag
förslag

kunde en sådan regel vara tänkbar,

lades emellertid

inte fram

anförde

av kommittén,

bl.a.

frågan inte kunde lösas separat för marknadsföringsområdet,
Även statsñnansiella

ning med konkurrensärendena.

I den proposition
tén

framfört

som lades fram i anledning
anförde

rättegångskostnader
l98485:213

föredragande

i MD

s. 64 ff.

hänvisades

fick

utan samord-

Vid

198889:23

frågan

att

sammanhang

1987:20,

i MD

s. 67.

i andra sammanhang

betydelse

för

effektivitet.

att göra

vilket

Rättviseskäl

mycket

reformförslag

skulle

alltid

systemets

att frikända

tilltalade

skall ha för de rättegångar

ett förslag

som NO och

till sin talan.

i MD kan lösas

ett

ovan har det dock sig visat

i frågan,

eftersom

framlagda

har avsett ett begränsat ämnesområde.

har erfarit

att en översyn

av MFL

kunna vara ett skäl för kommittén

förhoppningen

av stor

viss betydelse. Frågan gäller även

sätt. Som framgått

svårt att utforma

har

av att driva

för det konkurrensrättsliga

av samma slag som föranlett

enhetligt

Som kommittén

intresserade

om frågan om rättegångskostnader

för alla målgrupper

Kommittén

näringsidkare

det allmänna

att frågan om

om rättegångskostnader

och där de inte får fullt bifall

Det är en fördel

vara

enskilda

kan vidare tillmätas

kostnadsansvar

KO initierar

är regler

Detta har betydelse

har rätt till ersättning

bekräftas av

mening som otillfredsställande

ännu inte fått sin lösning.

framhållit

process i MD.

av PSL

Linkopia.

Det framstår enligt kommitténs
rättegångskostnader

om

prop.

tillkomsten

Att vinnande part inte kan få ersättning för rättegångskostnader
beslutet MD

att

skäl åberopades.

departementschef

l98586:lO.

till detta uttalande prop.

därför

av de förslag riktlinjekommit-

lösas i ett vidare

och LU

kommittén.

att den kommande

är nära förestående.

att skjuta frågan

utredningen

framför

Detta
sig i

tar det samlade grepp som
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för att föra frågan

krävs

Kommittén

en lösning.

till

för konkurrensområdet

för rättegångskostnader

regler om ersättning

konkurrensskadeavgift.

saknas i mål om
i brottmål,

prövningen

där det

detta kommer

Utan regler

tanke inte några goda förutsättningar

Mot

denna bakgrund

innehålla

dispensmålen
vinnande

anser kommittén

bör lämnas

part får ersättning

och HD RBs regler

för samtliga

målkategorier.

Enligt

18 § KL kan MD

Endast

sidan. Reglerna bör utformas

med sikte på att

för sina rättegångskostnader.

För de mål där

om tvistemål

Interimistiska

14.2.4

bör

att den nya konkurrenslagen

ske till RBs bestämmelser

om allmänt åtal. För mål med enskild sökande bör motsvarande
ske till RBs bestämmelser

om

har denna

om rättegångskostnader

är sökande bör en hänvisning

konkurrensverket

Det kan nämnas

att slå igenom.

om rättegångskostnad

regler

ersätter

fäster vid att enskilda näringsid-

den vikt som kommittén

process i MD.

kare driver

hovrätt

mål

åtal.

i mål om allmänt

rättegångskostnader

Dessa

finns ersättningsregler.
tillämpar

att i mål om miljöskyddsavgift

Till

om regler om rättegångs-

skulle det vara mycket otillfredsställande

kostnader

behövs

förslag skall handlägga.

i de mål om skadestånd som MD enligt kommitténs
Vidare

att

måste kunna utdömas

kan åberopas att sådan ersättning

redan nu. Särskilt

anser emellertid

i vilka

förlikning

hänvisning

är tillåten.

beslut

interimistiskt

med stöd av generalklausulen

besluta om förbud

om särskilda

skäl föranleder

eller åläggande
det. Bestämmel-

sen var ny när den infördes.

beskrivning

av hur bestämmelsen

I lagmotiven

lämnas en utförlig

att tillämpas.

Där nämns att det kan förekomma

prisdiskriminering
bedömningen

från marknadsdominerande

kan vara

ganska

given.

Det

är avsedd

fall, såsom säljvägran

eller

företags sida, där skadlighetskan också

förekomma

mer
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uppenbara

fall av skadligt samarbete mellan konkurrenter,
har prövat

som MD

och liknande

i andra sammanhang och då funnit

fall är det viktigt

och möjligheten

t.ex. i situationer

till

skadliga.

I sådana

att det allmännas organ snabbt kan ingripa,

ett interimistiskt

beslut är här ett värdefullt

medel,

anförs det. Det sägs vidare att det måste finnas alldeles speciella skäl för ett
interimistiskt
föreligger
då MD

beslut

processföremålet

om

fara i ett sådant dröjsmål
kan fatta slutlig

1981822165

bifallit

anser

inte

till vägledning

för rättstillämpningen.

om

förbud

mot

av dominerande
mellan

förbud

måste

14.2.5

Prop.

ll

och repressiva

Regeln gäller

och rättelseförelägganden.
sådana förelägganden

1987:4,

1988:3.

den nu behandlade
kunna tjäna

marknadsdelning

och

om

exempel på skadligt

beteenden.

till bestämmelsen

meddelade

§ KL meddela förbud

av MD.

beslut, bl.a.

Förfaranden

av

och vad kommittén

i sådana situationer.

det godkänns av näringsidkaren,
meddelats

det

att det blir lättare att få till stånd interimistiska

Vitesförelägganden

NO kan enligt

och

rör mycket tydliga

i motiven

till följd

1988:10 POK

skäl att ändra

priskarteller

konkurrenter

eller ålägganden

MD

bör även fortsättningsvis

ställning

denna art nämns särskilt
föreslår

måste det beaktas.

yrkanden om interimistiskt

att det finns

Förarbetsuttalandena

samarbete

i ärendet

Shopping,

bestämmelsen.

missbruk

Om

s. 216 ff.

i ärendet Sweden Tax-Free

Förslagen

svårbedömbart.

som det innebär att avvakta tidpunkten

ståndpunkt

MD har vid ett fåtal tillfällen

Kommittén

är

av konkurrensverket

eller åläggande vid vite som, om

gäller som ett förbud eller åläggande som
förbudsförelägganden,

En förutsättning

säljförelägganden

för att NO skall kunna meddela

är att det rör fall som ej

är av större vikt.
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fall

Bestämningen

av större vikt

och då ett ärende

betydelse

syftar

ekonomiskt

rör

sådana fall finns det enligt lagmotiven
bestämmelsen

1981822165

prop.

inte ändamålsenlig.

företag

når parterna

mening,

inte

sällan

åläggande enligt

som framstår

Kommittén

att tillämpa

avgränsningen

till fall som

bör

förstärkas

uppgörelser,
genom

med olika
enligt

NOs

förbud

eller

som dock,

ett uttryckligt

ryms

inom

bestämmelsen.

Även

framstå som för snäv och förhindra

i övrigt

kan

ett föreläggande

till fall som

är av större vikt inte bör

utan tas in i instruktionen

för konkurrensverket.

bör anges att verket inte får meddela vitesföreläggande

som är av principiell

vikt.

näringsidkaren

på MD

Det skall således ankomma
i dessa fall.

vitesföreläggande

142.6

är av

som välmotiverat.

instruktionen

godtar att verket utfärdar

Detta

skall

ett föreläggande

gälla

I

i fall

att pröva
även

om

för godkännande.

Editionsföreläggande

I mål om skadestånd
läggningen

som handläggs

i tingsrätt tillämpas.

kap. RB se avsnitt
bevis.

till

anser att avgränsningen

om

I

Ibland avstår NO från detta på grund av tveksamhet

göras i konkurrenslagen

frågan

transaktioner.

betydande

I NOs förhandlingsverksamhet

fram

11

ibland

bestämmelsen

av principiell

s. 270.

ofta

föreläggandet

huruvida

på frågor

oftast inte förutsättningar

Enligt vad NO anfört är den nuvarande
större vikt

främst

l4.2.2

Ett sådant yrkande

av MD

skall RBs regler

Det innebär bl.a. att domstolen

vid prövning
kan riktas

av ett yrkande

om hand-

tillämpar

38

att förete skriftligt

även mot den som inte är part

rättegången.

Ovan avsnitt

l4.2.2

har även berörts regeln om editionsplikti

Som där anges kan editionsföreläggande

18 § MDL.

riktas mot part och sammanslutning

i
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av

näringsidkare

möjlighet

Av

att rikta föreläggande

förslaget

rättegången.

Paragrafen

och

tvångsmedel

har rätt att få del av handlingar

förfaranden.

Målet kan gälla både förbjudna

mål

För

konkurrenslagen

med enskild

sökande

finnas en bestämmelse

som anger att yrkande om föreläggande
och liknande

att

bör en liknande

har påtagliga

likheter

bör det således i den nya

som kompletterar
att tillhandahålla

på föreläggande

18 § MDL

handling,

utformas

ett utvidgat

och

varuprov

även mot den

med enskild

Det är därför lämpligt

sökande
att den

så sätt att 38 kap. RB blir tillämpligt

för annan än part eller den som medverkar

Härav följer

vad 18 § MDL

missbruksbestämmelsen

med vanliga tvistemål.

bestämmelsen

Hänvisningen

och icke förbjudna

som kan ha betydelse i målet kan framställas

som inte är part. Mål enligt

MDL.

följer

finnas för denne. Det är här fråga om mål om åtgärd mot skadlig

konkurrensbegränsning.

föreslagna

inte

som innehas av tredje

man. När sökanden i MD är en annan än konkurrensverket
möjlighet

ger

mot tredje man.

uppgiftsskyldighet

rörande

konkurrensverket

i

medverkar

som

enligt

skydd för företagshemligheter

13 a §

jämfört

med

innehåller.

till 38 kap. RB innebär även att den begränsning

som följer

av 36 kap. 5 § RB blir tillämplig.

I detta sammanhang
Den innebär

bör beröras den bestämmelse

att MD

och NO kan begära biträde

frågor som kan vara av betydelse för prövning
att sakna betydelse
MDs

som nu finns i 33 § KL.
av SPK för utredning

enligt lagen. Regeln kommer

för NO i och med att NO och SPK slås samman.

del torde regeln även fortsättningsvis

ha viss betydelse

För

för mål med

enskild sökande. I sådana mål bör MD ha rätt att vända sig till konkurrensverket

med begäran om utredning.

även förordna

sakkunnig.

Härvid

i

Domstolen

kan enligt

gäller 40 kap. RB.

gällande

regler
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14.2.7

Omprövning

MDs beslut kan inte överklagas.
kraft.

Det innebär emellertid

Det innebär att de omedelbart

inte att den prövade frågan är slutligt

genom beslutet. I samtliga lagar som MD tillämpar
gör

möjligt

det

för

Omprövningen

vinner laga

domstolen

att efter

avgjord

finns bestämmelser

ansökan

sitt

ompröva

som

beslut.

kan innebära både att beslutet skärps och att det mildras.

I 24 § KL anges att ett beslut av MD beträffande
ett ärende enligt

missbruksbestämmelsen

förbud eller åläggande i

eller avslutande

av förhandling

i

ett sådant ärende inte utgör hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om
ändrade förhållanden

eller annat särskilt skäl föreligger.

och NOs beslut om vitesföreläggande

enligt

Beslut om dispens

11 § KL kan omprövas

under

samma förutsättningar.

För

omprövning

av beslut

rörande

företagsförvärv

sättningar.

Om MD har beslutat att inte ingripa

domstolen

inte ompröva

oriktig

uppgift

frågan

om föreliggande

ställningstagandet

rande förutsättning.

mot ett företagsförvärv

förut-

mot ett företagsförvärv,

sakförhållanden

får regeringen
Ansökan

andra

annat än om näringsidkaren

i beslutet. Om regeringen

beslut av domstolen,

gäller

av väsentlig

får

har lämnat
betydelse

för

har beslutat att inte fastställa ett

ompröva

frågan endast under motsva-

om omprövning

av ett beslut att inte ingripa

skall göras senast inom ett är efter det slutliga

av-

görandet.

För det fall att regeringen
i fråga om förvärvet,
anledning

att upphäva

har fastställtett

får regeringen
eller

mildra

beslut om förbud eller åläggande

pröva
beslutet

frågan på nytt,
därför

om det finns

att detta inte längre

behövs eller inte längre är lämpligt.

Kommittén

anser att möjligheten

konkurrenslagen.

Regeln gäller

till omprövning

bör bibehållas

i den nya

i fråga om beslut som fattats med stöd av
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missbruksbestämmelsen,
frågor.

De nuvarande

eninstansförfarandet

Enligt

i regel

måste dock modifieras

reglerna

tidigare

godta

uttalat

skall

bedömning

MDs

HD

och regeringen

i centrala

Det kan således antas att HD och regeringen

frågor.

egen bedömning
Eftersom

MD

av de frågor

som kan bli aktuella

har bättre förutsättningar

alla de omständigheter
frågor

med hänsyn till att

överges på konkurrensområdet.

vad kommittén

prövning

och beslut i dispens-

beslut om företagsförvärv

vid

sin

konkurrensrättsliga
ofta inte har gjort

en

vid en omprövning.

än HD och regeringen

som kan åberopas i ett omprövningsmäl,

att beakta
bör sådana

i första instans handläggas av MD.

har meddelat ett beslut om dispens, bör även i detta

Om konkurrensverket

Även ett beslut varigenom

fall omprövningen

göras av MD.

en dispensansökan

skall omprövas

av domstolen.

i denna situation

vara att näringsidkaren

Ansökan om omprövning

lämnar

verket avslagit

Det naturliga

torde dock

en ny dispensansökan.

kan göras av konkurrensverket

eller av näringsid-

kare som berörs av beslutet.

För det fall att MD gör ändring i det tidigare avgörandet bör beslutet kunna
överklagas
innebär

enligt de regler som gäller för det omprövade

att MDs

överklagas.
dom

efter

omprövning

Endast näringsidkaren

rörande

prövning.

dom

företagsförvärv.

av en dispensfråga

kan begära regeringens

Denna

regel

avgörandet.

är tillämplig

inte

prövning
även vid

Det
kan
av en
om-

När MD gör ändring i ett avgörande enligt missbruksbestämmel-

sen, kan överklagande

ske till HD. Detta gäller även i fråga om konkurren-

sverkets förelägganden.

Kommittén

anser inte att rätt till överklagande

inte leder till ändring

av det tidigare

bör finnas när omprövningen

avgörandet.
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sökande

med enskild

NO att bevaka allmänintresset

för

som gör det möjligt

bestämmelser

finns två processuella

För närvarande

i mål enligt generalklausulen

ställning

Konkurrensverkets

14.2.8

tvister mellan näringsid-

i konkurrensrättsliga

kare. Den ena är regeln i 17 § KL om subsidiär

talerätt.

Den innebär

att

MD inte kan ta upp en talan som väcks av någon annan än NO, om inte NO
har beslutat att inte själv föra ärendet till domstolen.

dessförinnan

regeln finns i 14 § MDL

och anger att NO skall kallas till MDs

som hindrar

näringsidkare
ställning

som part prop.

kare i ärenden
härtill

också

Kommittén
tillfälle

sin subsidiära

utnyttjat

enligt

egen talan,

får också NO

Efter inträdet

av en primär

talerätt för näringsid-

Kommittén

när näringsidkaren

ställning

sedan en

även

s. 213.

generalklausul.

att 14 § MDL

föreslog

talerätt.

införandet

MFLs

upp KOs

väcker

198l82:165

föreslog

Riktlinjekommittén

att NO

samman-

till KL finns

träde i ärende med enskild sökande. Som anförts i förarbetena
det inte något

Den andra

tog i anslutning

väckt

i MD.

talan

skulle ändras på så sätt att KO skulle ges

att yttra sig i ärenden där han inte var sökande.

Av detta ansågs

i ärendet SOU

följa att KO även skulle kallas till sammanträden

1983:40

s. 298 och 332.

Konkurrenskommittén

i fråga

14 § MDL

att

missbruksbestämmelse

konkurrenslagens

jekommittén

föreslår

ändras

om

mål

enligt

det sätt som riktlin-

föreslog.

var inne

Som riktlinjekommittén
i sitt yttrande

till domstolen

ger uttryck

den sökanden har. Om verkets
yrkande näringsidkaren
verket anför.
av sökandens

framställt

Något formellt
bör

inte

kan det förekomma

att konkurrensverket

för en annan uppfattning

argumentering

ligger

i sak än

inom ramen för det

torde MD vara oförhindrad

att beakta vad

hinder för verket att väcka egen talan vid sidan

gälla.

MD

bör

då kunna

handlägga

yrkandena
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Endast

gemensamt.
framställa

efter

en egen ansökan

bör konkurrensverket

kunna

från sökandens. Även för det fall att verket

yrkanden som avviker

Önskar åberopa annan bevisning

än sökanden bör verket var hänvisat till att

väcka egen talan.

14.2.9

År

Medverkan

1986 infördes

stämmelsen
sannolikt

innebär

åberopar

om

får MD

sidan av enskild

bevisning.

som ansökningen
infördes

Härefter

att

om medverkan

en sammanslutning

på ansökan

Ansökningen
avser motsätter

enligt

för medlemmarna
tillåta

MFL,

att

och därvid
den sida

om parten

om med-

och AVLN.

AVLK

Den som medverkar

har inte

av part.

Regeln om medverkan

bygger på ett förslag

motiv

en sådan regel

för

införa

att

näringsidkare,

från riktlinjekommittén.

hänvisades

bl.a.

till

Som

att enskilda

som KO väckt talan mot, inte alltid deltog aktivt i processen

och att det därför

branschorganisationer

kunde vara lämpligt

fick medverka

att t.ex.

till en allsidig

närmare

belysning

berörda

av ärendet.

Det framhölls

vidare att MDs beslut har en avsevärd genomslagskraft

att det därför

var berättigat

möjlighet
frågor

i

på ärenden enligt PSL. Medverkan

kan ske på både sökande- och motpartsidan.

i MD

gör

sig detta. När bestämmelsen

har den även gjorts tillämplig

ställning

näringsidkare

i förfarandet

får inte bifallas

den i ärenden

gällde

Be-

av sammanslutningen

medverkar

part,

i 13 a § MDL.
av

att utgången av ett ärende kan ha betydelse

vid

verkan

13 a § MDL

en bestämmelse

sammanslutningen,
denna,

enligt

att även företag

att genom sina organisationer

som i praktiken

som inte är instämda

komma till tals i principiellt

och

ges en
viktiga

198485:213

s.

lades fram angav departementschefen

att

berör deras verksamhet.

Jfr

prop.

57-58.

I den proposition
det av principiella

där lagförslaget

skäl hade varit lämpligt

att införa

regler om medverkan
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även

på konkurrensområdet.

Riktlinjekommitténs

förslag

var emellertid

begränsat till ärenden där KO var sökande, och det saknades därför underlag
för att pröva om medverkan borde vara möjlig även på konkurrensområdet.
Något

förslag

med den inriktningen

lades därför inte fram.

Lagrådet

berörde en annan aspekt av förslaget.

av MDL.

Därutöver

när så är lämpligt.
leda till

skall kunna tillämpas,

lagrådet

kunde emellertid

den föreslagna

Enligt

som allmän förebild

av lagtexten

prop.

invände

behandlade

förfarandet

frågan

i de angivna

genom en analogisk

tillämpning

det lagförslag

finner

om

ärendena.

i förfarandet

som MD

området,

att regeln

heter att medverka

form

skulle kunna utnyttja
eftersom

regeln

RBs regler

om

inte annat framgick

s. 226.

Departementschefen
däri

i MD regleras

att RBs principer

intervention

den

Förfarandet

s. 59.

är det förutsatt

inte i fortsättningen

att MD

Prop.

möjlig.

rätt

hade betydelse
för

endast beträffande

sammanslutningar

Avsikten

att delta

var inte att rubba de möjlig-

som för närvarande

i övrigt

kan föreligga,

av RBs regler om intervention
Mot bakgrund

som förelades riksdagen

i

av lagrådets

eller i annan

synpunkter

en något ändrad utformning.

gavs
Prop.

s. 228.

Enligt

kommitténs

bedömning

även på konkurrensmål.
obestridligen

tyngd även

bör regeln om medverkan

De skål som talade för att införa en sådan regel har

mot skadliga

konkurrensbe-

dvs. när talan väcks med stöd av generalklausulen.

sådana mål som den normbildande
betydelse.

Regeln bör dock inte gälla

konkurrensområdet.

för alla mål utan endast för mål om åtgärder
gränsningar,

göras tillämplig

verkan av MDs avgöranden

Dessa mål har även påtagliga

tillämpningen

av generalklausulerna

likheter

i MFL,

AVLK

Det är i

har särskild

med de mål som gäller
och AVLN.

280
Kommittén

utgår från att regeln om medverkan

till analogisk

tillämpning

sig här på det tidigare

av RBs regler om intervention.
återgivna

avgöranden.

MDs

möjligheten

Kommittén

stöder

departementschefsuttalandet.

är inte part. Härav följer att den medverkande

Den som medverkar
överklaga

inte inskränker

Inte

heller

finns

till

rätt

inte kan

ersättning

för

rättegångskostnader.

14.2.10

Ingripanden

på grund

av internationella

överenskommel-

SBI

Enligt

12 § KL

ternationell
prövning

kan regeringen

överenskommelse,

om det påkallas
efter

av fråga om åtgärd enligt

konkurrensbegränsning
gränsning

av hänsyn

framställning

en in-

besluta

att

3 § i visst fall får ske beträffande

en

av

NO,

till

med verkan utom landet. En sådan konkurrensbe-

skall enligt bestämmelsen anses ha skadlig verkan, om den strider

mot överenskommelsen.

3 § ger möjlighet

att meddela föreläggande

vid

vite.

En bestämmelse
renslagen.

som motsvarar

12 § KL bör införas

Dit bör också efter viss jämkning

uppgiftsskyldighet

rörande internationella

i den nya konkur-

föras den bestämmelse

förhållanden

om

som nu finns i 12 §

UL.

Innehållet

i bestämmelsen

belysning

av erfarenheterna

kan behöva

omprövas

i framtiden,

av den pågående europeiska

särskilt

integrationen.

i
Då

kan det t.ex. bli aktuellt

att överväga frågan om att döma ut konkurrensska-

deavgift

med verkan utom landet.

för förfaranden
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15.

SKADESTÅND

15.1

Skadestånd

15.1.l

Gällande

Grundläggande
lag.

bedömningen

om skadliga

näringspolitisk

inriktning.

en

område

har det utbildats

hållandet
mot illojal

mellan

näringsidkare.

Det finns

marknadsföring

kan t.ex.

misskreditering

av

mutbrott.
bl.a.

användas

konkurrenter.

som ger stöd för

Lagen innehåller

för-

kriminaliserar

även särskilda

att

mot otillbörlig

i fråga om vilseledande

I 1990 års lag om skydd för företagshemligheter

företagsspioneri.

detta

främst

MFLs generalklausul

BrB

och

Det är då fråga om regler

viss lagstiftning

ingripa mot illojala konkurrensåtgärder.

ingripanden

som gäller

som har inriktning

rättsregler

en

samhällsekonomiska

sidan av de regler

Vid

konkurrerande

konkurrens.

skadliga

har

beröras.

har väsentligen

Det främsta syftet är att möjliggöra

effekter.

konsumentpolitiska

distinktion

konkurrensbegränsningar

konkurrensbegränsning

bör

i skadeståndslagen

viktig

konkurrensfrågor

av

KL

om skadestånd.

av de relevanta bestämmelserna

Lagstiftningen

när

föreskrivet.

i den mån inte annat är särskilt

Före en redovisning
för

om skadestånd finns i 1972 års skadestånds-

inte någon bestämmelse

innehåller

en

rätt

bestämmelser

tillämpas

Lagen

M.M.

reklam

bestickning

och
och

stadgas straff för
bestämmelser

om
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skadestånd
rättsregler

för

Vissa

syftar

till

att skydda

en. företagshemlighet.

De

har utbildats rörande illojal

den näringsidkare

slag av konkurrensåtgärder,
bedömdes tidigare

såsom t.ex.

för

som utsätts

säljvägran

delvis som olika former

de i huvudsak

bedöms

Numera

gränsning.

röjer

en

åtgärd.

kriminering,
rens.

eller

som med eller utan stöd i lagstiftning

konkurrens
otillbörlig

den som utnyttjar

enligt

reglerna

Det finns således nära beröringspunkter

och prisdis-

av illojal

om konkurrensbe-

mellan de två regelsyste-

men. Båda syftar till att främja en i vid mening sund konkurrens.
om skadliga

konkurrensbegränsningar

konkur-

och de som rör illojal

Reglerna
konkurrens

utgör dock två skilda normsystem.

I skadeståndsrätten

talar man om två principiellt

skada. Det är å ena sidan fysisk
eller sakskada

-

skada på person eller egendom
- person-

under den gemensamma beteckningen

och å andra sidan förmögenhetsskada,
allmänna
en direkt

förmögenhetsställning.
följd

arbetsinkomst

dvs. skada som drabbar en persons

eller

sakskada,

kan uppkomma
i form

t.ex.

eller utebliven vinst i näringsverksamhet.
en person utan förmedling

t.ex. genom bedrägeri

eller intrång

av förlorad

Men en sådan skada

av en person- eller sakskada,

begreppet ren

skada som uppkommer

förmögenhetsskada

utan samband med att någon

person- eller sakskada. De skador som kan uppkomma

konkurrensbegränsande

som

i en immaterialrättighet.

§ skadeståndslagen definieras

som sådan ekonomisk
lider

integritetskränkningar

Förmögenhetsskada

av en person-

kan också tillfogas

I 1 kap.

skilda typer av ekonomisk

förfaranden

hör

typiskt

å ena

sidan

sett till

grund av
kategorin

ren

skador

som

förmögenhetsskada.

Skadeståndsrätten
uppkommer

skiljer

mellan

i ett avtalsförhållande

för skador i utomobligatoriska

regler

för

mellan två parter och å andra sidan regler

förhållanden,

dvs. när skadevållaren

och den
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skadelidande

inte står i något avtalsförhållande

området kan det förekomma

situationer

till varandra.

som aktualiserar

På konkurrens-

tillämpning

av båda

ersättning

för

regelsystemen.

Skadeståndslagen

har

förmögenhetsskada

en särskild

bestämmelse

i utomobligatoriska

förhållanden.

den som vållar ren förmögenhetsskada
främst

denna bestämmelse

tillämpad

ger uttryck

grundsats

i utomobligatoriska

genom brott ersätta skadan. Det är
att bedöma

på grund av en konkurrensbegränsning.
en redan före

skadeståndslagens

som innebär att ersättning
förhållanden

införande

för ren förmögenhetsskada

utgår endast vid brott,

såvida inte

brukar ges den innebörden

att brott är

normalt

annat är stadgat i lag. Bestämmelsen
en förutsättning

ren

Enligt 2 kap. 4 § skall

som är av intresse när det gäller

frågan om skadeståndsskyldighet
Bestämmelsen

om

för skadestånd.

En så sträng regel har dock inte stöd i skadeståndslagens
sägs att den nya lagen inte är avsedd att medföra

förarbeten.

någon ändring

Där

i gällande

rätt men även att den inte utgör hinder för en rättsutveckling

genom praxis

i riktning

Bestämmelsen

mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhetsskada.

om ren förmögenhetsskada
ett motsatsslut

jfr

1972:5 s. 568; se även allmänt

prop

förmögenhetsskada,

vållad genom brott skall inte läggas till grund för

för ren förmögenhetsskada

även då det inte föreligger

inom immaterialrätten.

uppsåtligen

m.fl.
eller

Lagarna

varumärken,

har regler om ersättning

datalagen och kreditupplysningslagen
för ren förmögenhetsskada,

I vissa

då det är särskilt

bör främst nämnas de som finns

om patent,

av oaktsamhet.

i utomobligatoriska

nämligen

brott,

stadgat i lag. Av sådana lagbestämmelser

mönsterskydd

Ren

1987.

Som nämnts utgår ersättning
förhållanden

Kleineman,

upphovsrätt

och

för sådan skada som vållats
fall

innehåller

är ansvaret
bestämmelser

strikt.

Även

om ersättning

som ibland kan utgå på grund av strikt ansvar.
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tog upp frågan om det fanns behov av uttryckliga

Konkurrensutredningen
regler

föreslog

Utredningen

marknadsdelning

straffbelagda

4 § skadeståndslagen.

omfattades

i fråga

överväganden

utgick från förarbetena
näringsidkare

ger konkurrerande

till

mot otillbörlig

mot de i generalklausulen
föranleda

påföljder

1970:57

s. 100 f..

författning

Konkurrensutredningen

vitesförbud

överträds.

endast i de ytterst
En sådan regel

en vidareutveckling

av praxis

förmögenhetsskada

på

mot upprepande

vidare

uttalade

fåtaliga

fall

var därför

var möjlig

inte

förarbeten

att en i
skulle

när ett meddelat
meningsfull.

och konstaterade

i fråga om ersättning

konkurrensbegränsningsområdet.

slutsats var att en bestämmelse

prop

ansåg att samma ståndpunkt

konkurrensområdet

hänvisade till skadeståndslagens

SOU

avvisades en mer

inte i och för sig borde kunna

Utredningen

skadeståndsskyldighet

reglerad
funktion

nödvändig.

tillkomst

av annat slag än ett förbud

en praktisk

redningen

angivna normerna

för konkurrensområdet.

gälla

Vid MFLs

efter det att ett förbud

Det anfördes bl.a. att ett handlande som strider

ersåttningsrätt.

omfattande

Denna

Såvitt gäller general-

eller mot lagens straffbestämmelser.

har meddelats som är ersättningsgill.

vid sidan

rätt till ersättning av den som

är det således endast skada som uppkommit

klausulen

sådana

om

19 § MFL.

mot ett förbud som meddelats enligt generalklausulen

marknadsföring

i 2 kap.

av bestämmelsen

som inte omfattades av någon reglering

av konkurrenslagstiftningen,

borde

av dessa förbud

För överträdelser

Utredningens

konkurrensbegränsningar,

bryter

priskarteller,

mot bruttopriser,

att införa särskilda bestämmelser om skadeståndsskyl-

sådana förfaranden

eftersom

bestämmelse

förbud

och anbudskarteller.

ansågs det överflödigt
dighet,

konkurrensbegränsningsområdet.

skadeståndsskyldighet

om

Utredningens

om skadestånd i konkurrenslagen

inte var

vilka

som var

1978:9 s. 282

gjorde

skadeståndsberättigade.

Detta får bedömas efter vad som är naturligt

vissa

av lagens skyddsintressen.

konkurrerande

att

för ren

Konkurrensutredningen

beaktande

Ut-

näringsidkare

liksom

uttalanden

rörande

Ersättningsberättigade
andra

näringsidkare

med

är i princip
i tidigare

eller
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senare säljled,

om de berörs

obestämda kretsar,

mer direkt

anförde att lagens syfte visserligen

till skadestånd. Utredningen

intressen

har mer
inte rätt

är att främja

men att dess verkningsområde

dock

är

1978:9 s. 283 f.

och de där agerande. SOU

näringslivet

Däremot

som berörs endast indirekt,

såsom konsumenter

konsumentkollektivets

av brottet.

att han fann de argument som

I förslaget till KL anförde departementschefen
konkurrensutredningen

lagt fram vara vägande även i det läget att de av

utredningen

nya förbuden

föreslagna

Han anslöt sig således

inte infördes.

linje i fråga om skadeståndsskyldighet

till utredningens

prop.

198182:l65

s. 241.

Överväganden och förslag

15.1.2

skall innehålla
föreslår att den nya konkurrenslagen
Kommittén
uttryckliga bestämmelser om skadestånd. Skadestånd skall kunna utgå
vid
överträdelser av lagens förbud och av förelägganden med stöd av
generalklausulen
missbruk av dominerande ställning
underlåtelse att underrätta beställaren om i och för sig tillåten
samverkan vid anbudstävling

Av

redovisningen

framgår

att få ersättning

möjligheten
ersättning

ovan

som mer välgrundad
eftersom

näringsidkare

skall kunna tillfoga

har varit att sådan

Samhällets

Den kan dock i och för

för konkurrensrättens

varandra

del än för andra

inom näringslivet

ekonomisk

frågan

om

inställning

till

när

just är att

skada. Intresset av

för en fri och obunden konkurrens

att bevara förutsättningar
försiktighet

har kritiserats.

syftet med konkurrens

rättsområden,

bedömas.

till

utgår endast på grund av brott, såvida det inte finns ett uttryckligt

sig framstå

viss

inställningen

principiella

den

för ren förmögenhetsskada

stöd i lag. Denna snäva inställning

till

att

skadestånd

detta

konkurrensen

och

manar således
område

skall

dess roll

som
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drivkraft
tillåtits

i samhällsekonomin
verka

med vilka

konkurrensåtgärder

har dock aldrig

medel som helst. Regler

och skadliga

skilda utgångspunkter

inneburit

att konkurrensen

för skydd mot illojala

konkurrensbegränsningar

har från delvis

kunnat läggas till grund för ingripande

mot konkur-

ren sens avarter.

I avsnittet

om det processuella

att det konkurrensrättsliga
i möjligaste
inte

helt

perspektiv

beroende

har regler

enskilda näringsidkare

av

att det

Reglerna skall således för sin tillämpning

konkurrensmyndighetens

av

vikten

incitament

initiativ.

uppgift

att fylla

att själva söka ingripa

skadeståndet

I

detta

för att ge

mot konkurrensbe-

skall således ha en både reparativ

och

funktion.

Kommitténs

överväganden
skall föreligga

Kommitténs

lagförslag

sanktionssystemet

om skadeståndsskyldighet

innebär

en väsentlig

kriminaliseringen

vid överträdelser

mellan

ersättning

för ren förmögenhetsskada

brott

och

som påföljd

någon förändring

skadestånd

och anbudskarteller.

behandlas på samma sätt.

ersatt

Härigenom
förutsättas

med en
bryts det
för

att

innebär det dock inte

motiveringen

för förbuden eller

möts med effektiva

Det anförda

De föreslagna

och inköpssamverkan

bli

brukar

uppenbart att överträdelser

skadeståndsskyldighet.

marknadsdelning

som

för förbudsöverträdelser

i fråga om behovet av att överträdelser

skall grunda

föreslås

av det gällande

skall utgå. När straff ersätts med en

i fråga om den principiella

är därför enligt kommittén

förändring

av lagens förbud.

samband

sanktionsavgift

utgår från att sådan

endast vid uppsåtli ga eller oaktsamma förfaranden.

eftersom

avgiftsskyldighet

bruttopriser

kommittén

får en sådan utformning

om skadestånd en viktig

gränsande förfaranden.

skyldighet

framhåller

sanktionssystemet

mån blir självgående.

vara

preventiv

förfarandet

sanktioner.

Det

även fortsättningsvis

har avsett förbuden

förbuden

mot

mot priskarteller,

måste från principiell

utgångspunkt
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En

situation

annan

där

skadeståndsskyldighet

kan

fråga

är

av förbud eller ålägganden som MD meddelat enligt 31 § med

överträdelser

stöd av lagens generalklausul.
Genom domstolens

skyldigheter

beslut har näringsidkarens

och därigenom

anses oaktsamt
göra skillnad

konkretiserats.

av om ett förfarande

ge rätt till skadestånd.

kan

Det saknas skäl att

mellan de fall då vite har satts ut och då så inte har skett.

anser således att överträdelser

av MDs förelägganden

de förelägganden
förelägganden

som konkurrensverket

mellan

företag

som omfattas

undantaget är i och för sig tillåten,
i 9 § i lagförslaget
Om beställaren

med stöd av 36

Sådana

som beslut av MD när de godkänts av företaget.

gäller

Anbudssamverkan

utfärdar

enligt 31 §

måste gälla i fråga om

skall medföra rått till skadestånd. Samma ståndpunkt

av t.ex.

marknadsandels-

men till skydd för beställaren

att företagen måste underrätta beställaren

anges det

om samarbetet.

accepterar ett anbud från något av de företag som samverkat

utan att vara medveten om att konkurrensen
avtalet under felaktiga förutsättningar.

skall

beställaren

satts ur spel så har han ingått

Med stöd av den särskilda ogiltighets-

regeln i 19 § kan han låta avtalet
samarbetet

tjäna som förebild.

Här kan 19 § MFL

finns det ett underlag för bedömningen

Härigenom

Kommittén

i

komma

åter. När uppgift

enligt

kommitténs

inte har lämnats om

bedömning

till

ha rätt

skadestånd.

Fråga uppkommer

om det är önskvärt

om skadestånd för andra situationer
utgår kommittén

från att de skadestândsregler

särskilda

svårigheter

har

ekonomisk

Förhållandena

när det gäller

också hittills

motverkat

skada. Bedömningen

i stor utsträckning

uppkomsten

av allmängiltiga

regler

Som nämnts

som kan bli aktuella
inom

att lägga

skadestånd, eftersom det i betydande utsträckning
näringsidkare

att ge uttryckliga

än de som nu behandlats.

bygga på uppsåt eller oaktsamhet.
erbjuder

och möjligt

skall

konkurrensrätten
fast regler

är tillåtet att tillfoga

för

andra

av konkurrensbegränsningar

byggt på missbruksprincipen,

vilket

regler för skadeståndsskyldighet.
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När det gäller
klausul

möjligheten

föreslagit

Otillbörlig

i betänkandet

skadeståndsregler

eller av vårdslöshet

efterbildning

för den situationen

bl.a.

marknadsför

efterbildningar

om skydd

för

1987:1

SOU

att någon uppsåtligen

av varor

och detta utgör

mot dem som marknadsföring-

snyltande på annans insats eller är otillbörligt
en riktar

till en general-

kan det nämnas att Utredningen

av missbrukstyp

företagshemligheter

att knyta skadeståndsskyldighet

Här har således skadestånd ansetts kunna grundas på en

sig till.

otillbörlighetsbedömning

liknande

den

företas

som

ramen

för

Förslaget har dock ännu

allmänna missbruksbestämmelse.

konkurrenslagens

inom

inte lett till lagstiftning.

Kommittén

den allmänna

förhand

de krav

som utgör

är dock väsentligt

missbruk

som

särskilt

tydliga

i efterhand av vad som skall anses utgöra en

exempel

vad

näringsidkare.

Regeln är dock direkt

för

som

konkurrerande

kan

och

utgöra

detta kommer

som en skadeståndsregel

som ett ytterligare

förfarandet

skall utgöra missbruk

ett företag

med dominerande

andra

konkurberörda

närmare

grad konkretiserad

kan bygga på.

avgränsande

av dominerande

ställning

missbruksfall.

sätt försämrar

Redan här finns således en i betydande

bedömningsgrund

som framstår

förfaranden

ett ofta påtagligt

för dem är att de

rensförutsättningama

regel om detta

även här fråga om en regel

på fyra slag av konkurrensbegränsande

Utmärkande

Till

En särskild

skadlig konkurrensbegränsning.

från allmän synpunkt

att på

i fråga om de förfaranden

ställning.

Det är visserligen

som bygger på en bedömning

kan inte

och inte.

annorlunda

av dominerande

finns i 14 § i lagförslaget.

skade-

som måste ställas när det gäller

ange gränser för vad som är tillåtet

Förutsättningarna

inriktad

Denna bestämmelse

missbruksbestämmelsen.

ensam anses motsvara

att föreskriva

som kan träffas av förbud eller ålägganden

för förfaranden

ståndsskyldighet
enligt

för sin del att det inte är lämpligt

finner

som vidtar

rekvisit

ställning.

kravet

på att

Det är således

förfarandet.

Enligt

vad
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företaget

som anförs i avsnitt 11.2 måste det anses ligga på det dominerande
att

lägga

fram

skäl

som

har en betydande

företaget

kan

förfarandet.

motivera

dominerande

Det

inte skall

på sig för att förfarandet

bevisbörda

stämplas som missbruk.

anser kommittén

Mot nu angivna bakgrund
av dominerande

har ett tillräckligt

ställning

om missbruk

avgränsat innehåll

för att kunna

Här måste även framhållas

läggas till grund för en skadeståndsregel.

praxis att falla tillbaka

finns en betydande konkurrensrättslig
de förfaranden

att bestämmelsen

företag,

missgynnande

fråga

i

som ett missbruk
eller

sättningar

oaktsamhet

åtgärder

säljvägran

och

till
som

annat

och kopplingsförbehåll.

förutsätter

av dominerande
för

angivna

affärsvillkor,

om

skadeståndsregeln

Den nu diskuterade

således utan avgränsning

vissa närmare

som vidtar

avstående från affarsförhållande

uppsåt

av

av år 1986 föreskriver

konkurrenslagen

för alla näringsidkare,

skadeståndsskyldighet

bedöms

Sådana förfaranden

som drabbas.

Det kan nämnas att den franska

innebär

anser

företag kan välla betydande skada såväl för samhällsekonomin

som för de näringsidkare

dominerande

för dominansmissbruk

att ett sådant föreligger.

det uppenbart

dominerande

på i fråga om

som särskilt anges i 14

Vad gäller behovet av en skadeståndssanktion
kommittén

att det

att erhålla

för att utverka ett förbud

således att förfarandet

ställning.

skadestånd

Frånsett
gäller

kravet

samma

på

förut-

eller åläggande i fråga om förfarandet

som för att erhålla skadestånd. Detta talar starkt för att krav på skadestånd
kommer

att framställas

missbruksbestämmelsen
skadeståndsgrundema
till

den egentliga

i samband
prövas.

Även

med att talan
i fråga

enligt

om krav

den
enligt

kan förutses att de kommer att framställas

konkurrensrättsliga

prövningen.

Kommittén

särskilda
de andra

i anslutning
anser det
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därför inte motiverat

att ställa upp något hinder för talan om skadestånd som

väcks separat.

För samtliga nu behandlade skadeståndsregler
ett bifall

till en skadeståndstalan

förutsätter

gäller det allmänna kravet att

att den skadelidande

lyckas visa

att den skada han drabbats av har orsakats av den utpekade näringsidkaren
och att kraven på adekvat kausalitet

Från preventiv
enligt

synpunkt

särskilda

sammanhanget
bestämmelsen

är uppfyllda.

är det väsentligt

grunder

inte

skall

att skadeståndet,

ske,

bör nämnas att domstolen

fullt

har möjlighet

om full bevisning

Vad gäller kretsen av skadeståndsberättigade
tidigare

som omfattas

redovisade

uttalande.

av lagens skyddsintresse.

näringsidkare

och andra näringsidkare

berörs mer direkt av förfarandet.

samarbetet.

till

ersättning

kan uppskatta

kan hänvisas till konkurrensut

Rätt till skadestånd har således de
Hit

hör i princip

konkurrerande

Även den som inte är näringsidkare,
som deltar i ett förbjudet

skada som han drabbas

av en skolbyggnad,

som deltar i en förbjuden

upphandling

att använda sig av

inte kan läggas fram.

Detta kan vara fallet när t.ex. en kommun,

för uppförande

träffar

anbudskartell.

till ersättning

samråder

inte har ställning

förbjudna

samarbetet

anbudskartell

är ett tydligt

som begärt in anbud

sätt. Kommunen

av näringsidkare.

som inte är näringsidkare.

hänsyn till lagens inriktning

förhållandena

och staten har rätt

lett till, trots att de som

avtalssituation,

som skadestånd
Vid

vid vilken

Det är således främst när det

en enskild

exempel,

av

Ett annat exempel kan vara statens

ett förbjudet

är inriktat

följd

avtal med en byggentreprenör

för det merpris som kartellsamarbetet

beställare

men

samarbete,

av till

av varor för ett regemente genom en anbudstävlig,

anbudslämnare

avtalspart

för

I

i tidigare eller senare säljled, om de

som träffat avtal med en näringsidkare
kan ha rätt

skadan.

motsvarar

i 35 kap. 5 § RB, som anger att domstolen

skadan till skäligt belopp,

redningens

ut

när jämkning

andra

varvid

en

bör kunna utgå till

förfaranden

inom näringslivet

torde

med

ersättning
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bara kunna utgå till näringsidkare.
bara indirekt

berörs

Obestämda kretsar av konsumenter

av ett förbjudet

förfarande

skadestånd. För detta talar även svårigheten
drabbat enskilda

Av de anförda

följer

att en beställare
9

eller

kan utgå

regler som gäller vid sidan av det som

torde dock sällan bli aktuella.

av avtal

Giltigheten

har rätt till skadestånd med stöd av

förslag inte utesluter att ersättning

skadeståndsrättsliga

Sådana situationer

15.2

att ange storleken av skada som

oavsett om han är näringsidkare

Det bör påpekas att kommitténs

nu föreslås.

har således inte rätt till

konsumenter.

regeln om uppgiftslämnandei

enligt allmänna

som

i strid

med

konkurrenslag-

stiftningen

15.2.l

Gällande

rätt

Som framgår av KLs förarbeten

prop.

på flera sätt komma i motsatsställning
mot etti
MD

lagen straffbelagt

meddelat.

förbud.

198182:

165 s. 234 ff

till lagen. Avtalet

kan ett avtal

kan sålunda strida

Det kan också träffas av ett förbud

Men även utan att så är fallet kan avtalet föranleda

som

skadlig

verkan enligt lagen.

Kommitténs

lagförslag

skall vara straffbelagda.
avgift,

innehåller
Vid

konkurrensskadeavgift.

bli införd

för underlåtenhet

anbudssamverkan.
uttryckligen

Kommittén

fem förbudsstadganden,

som dock inte

skall i stället

utgå en särskild

överträdelse

Samma ändring i sanktionsavseende
att lämna föreskriven

uppgift

har särskilt att ta ställning

skall anges att avtal eller avtalsvillkor

eller som ingåtts trots att uppgift

föreslås

vid vissa fall av
till om det i lagen

som strider mot förhuden

inte lämnats är ogiltiga.
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Centrala

regler om rättshandlingars

28 och 29 §§ föreskrivs
genom rättsstridigt
bl.a.

heder

tillkomst.

att en rättshandling

vid dess tillkomst

avtalets

tillkomst,

och omständigheterna

i övrigt.

Har villkoret

får avtalet jämkas

senare

sådan betydelse

skall särskild

behovet av skydd för den som i egenskap av konsument

sagda äger motsvarande

i avtalsförhållandet.
tillämpning

inträffade

skall gälla med

även i annat hänseende eller i sin

helhet lämnas utan avseende. Vid prövningen

ställning

får jämkas

är oskäligt med hänsyn till avtalets

för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt

underlägsen

och den

för hela förmögenhets-

vid

innehåll,

om

ogiltig.

anger att avtalsvillkor

eller lämnas utan avseende, om villkoret

oförändrat

ha insett

vid en rättshandlings

förklaras

med giltighet

Bestämmelsen

omständigheterna

borde

rättshandlingen

omständigheterna

är att rättshandlingen

rätten i 36 § avtalslagen.

eller

var sådana att det skulle strida mot tro

År 1976 infördes en ny generalklausul

förhållanden

eller annat misstag

företogs måste antas ha haft sådan vetskap.

tar sikte

Rättsverkan

innehåll,

som har tillkommit

inte får göras gällande,

dem åberopa

om

rättshandlingen

Dessa bestämmelser

insåg

motparten

om

att med vetskap

gentemot vilken

I

än som har varit avsett, inte är bindande för den som

I 33 § föreskrivs

omständigheterna

av rättshandlingar

som i följd av felskrivning

viljeförklaringen,

misstaget.

finns i 3 kap. avtalslagen.

tvång. 30 § behandlar svek och 31 § ocker. I 32 § anges

har fått annat innehåll

och

ogiltighet

att en viljeförldaring,

har avgett

ogiltighet

eller eljest intar en

I bestämmelsen

i fråga om villkor

hänsyn tas till

anges att det

vid annan rättshand-

ling än avtal.

Vid sidan om denna bestämmelse

finns i 38 § avtalslagen

Den innebär att om någon för att förebygga
annan att denne inte skall bedriva
anställning

hos någon som bedriver

gjort utfástelsen

konkurrens

verksamhet

en särskild regel.
har betingat

sig av

av visst slag eller inte ta

sådan verksamhet,

så år den som har

inte bunden därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre

än vad som kan anses skäligt.
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till 36 § avtalslagen

I förarbetena

skilda situationer
s.

och att domstolarna

mest praktiska

I förarbetena
innehållet

197576:81

belyses ingående de

som får beaktas vid oskälighetsbedömningen.

109 att valet av påföljd,

faktorer

prop.

jämkning

eller ogiltighet,

beror på en mångfald

bör ha full frihet att välja de lösningar

och bäst tillgodoser

i andra lagbestämmelser
statsrådet s.

som är

parts yrkanden.

behandlas också frågan om vilken

uttalar föredragande

Det framgår

hänsyn som skall tas till

än 36 § avtalslagen.
121 0.f.

På denna punkt

bl.a.:

När ett villkor strider mot en tvingande bestämmelse kan den
som drabbas härav i många fall få rättelse genom att åberopa en
betill den tvingande
sanktionsbestämmelse
som anknyter
förklaras
avtal
villkor
eller
stämmelsen. I vissa fall kan ett
ett
ogiltigt,
medan i andra fall den drabbade kan tillerkännas
skadestånd. Det är emellertid inte alltid sådana möjligheter står
kan då ha en viktig uppgift
till buds. Generalklausulen
till
jämkning
möjlighet
av villkoret e.d.
genom att ge

att fylla

för att
I betänkandet berörs också frågan om förutsättningarna
på avtal som står i strid med lagstifttillämpa generalklausulen
Vissa typer av
ningen om skadlig konkurrensbegränsning.
konkurrensbegränsande
avtal, nämligen sådana som innebär
enligt
anbudskartell,
är förbjudna
bruttoprissättning
eller
markinte
1953:603,
konkurrensbegränsningslagen
om
nadsdomstolen har lämnat särskilt tillstånd. Kommer ett sådant
avtal under allmän domstols bedömning, bör domstolen givetvis
någon självständig bedömning av om avtalet är
inte
inte
kunde ha meddelats. Har tillstånd
sådant att tillstånd
meddelats, bör avtalet bedömas enligt samma principer
som
Resultatet
andra avtal som strider mot tvingande lagregler.
torde, som utredningen påpekar, bli att avtalet anses civilrättsligt
meddelat dispens från förbudsogiltigt. Har marknadsdomstolen
kan allmän domstol inte företa en förnyad
bestämmelsen,
prövning av samma fråga. Detta hindrar dock inte att ett villkor
i ett sådant avtal kan bli föremål för jämkning e.d., om villkoret
skulle anses oskäligt från någon annan synpunkt.
kan i vissa
Avtal som kan förmodas vara konkurrensbegränsande
konkurrensbegränsningslagen
enligt
prövning
fall bli föremål för
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trots att avtalet inte är av sådan art att det omfattas av förbudsÄven när det gäller sådana avtal delar jag
bestämmelsema.
utredningens uppfattning att allmän domstol inte bör gå in på
någon självständig prövning av skadligheten från konkurrensbegränsningssynpunkt.
Allmän domstol bör emellertid ha full frihet
prövning bedöma om ett sådant avtal är
att vid en civilrättslig
oskäligt mot en enskild avtalspart eller
Att marknadsdomstolen har ansett att ett avtal innefattar skadlig konkurrensbegränsning bör, som utredningen påpekar, kunna utgöra ett skäl
för att en enskild part inte skall behöva vara bunden vid avtalet
enligt dess innehåll. Har marknadsdomstolen
å andra sidan
funnit att ett avtal inte innefattar skadlig konkurrensbegränsning,
hindrar inte detta att allmän domstol kan jämka ett visst villkor
e.d.
grund av att det bedöms som oskäligt.

Konkurrensutredningen
följande

bedömning

gjorde

mot

av rättsläget

bakgrund

SOU

av bl.a.

dessa uttalanden

1978:9 s. 280:

Det kan
sägas att gällande rätt innebär, utan att detta
generellt regleras i lag, att en ogiltighetsverkan
inte automatiskt
är knuten till varje form av legalt förbud e.d. Det är alltså
alltjämt ingalunda säkert att en rättshandling
som från viss
synpunkt är lagstridig eller rent av straffbar är civilrättsligt
ogiltig. Allmänt gäller att man vid prövning av frågan måste
särskilt se till förbudets syfte, konsekvenserna av en ogiltighetspåföljd och behovet av en sådan påföljd.
Till detta kommer att med begreppet ogiltighet inte alltid skall
förstås nullitet utan varje rättsverkan. Så kan ibland vara fallet
om ett avtal har ingåtts i strid med ett lagstadgat förbud. Har å
andra sidan avtalet träffats före det förbudet meddelades kan
ogiltighet
föreligga i fråga om skyldighet att prestera enligt
avtalet. Detta behöver dock inte sakna rättsverkningar
i övrigt
exempelvis i fråga om återbäring av skiftade prestationer eller
om skadeståndsskyldighet.

Konkurrensutredningen
ogiltighetsfrågan
för

var

tillfredsställande

lösning

föreskrift

rörande

i

lag

det

att

i den av utredningen

ståndpunkt

denna

fann

att frågan

genom

inte

var

föreslagna
om

nödvändigt

skulle

reglera

lagen. Det främsta skälet

ogiltighet

generalklausulen

ogiltighet

att

sakna

tycktes

ha fått

i 36 § avtalslagen.
eget

värde

en
En

eftersom
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generalklausulen
föreskrivs

kunde tillämpas

ogiltighet

eller så inte är fallet.

I fråga om vissa situationer
ningsområdet

vare sig visst avtal strider mot en lag vari
SOU

som kan komma

yttrade utredningen

bl.a. följande

1978:9 s. 280 f.

upp på konkurrensbegränss. 281:

Har ett avtal träffats i strid med ett straffsanktionerat
förbud
det
uteslutet
allmän
domstol
skulle
döma
att
ut
synes
vara
fullgörelse enligt det förbjudna avtalet och därmed sätta å sido
vad KBL avser att förhindra.
Rör tvisten i stället fråga om tillämpning av 36 § avtalslagen på
det sålunda förbjudna
avtalet torde, som har uttalats i förogiltigt.
arbetena, avtalet anses civilrättsligt
Också det förhållandet att anbudsgivare, som har slutit avtal med beställaren,
inte gentemot denne har fullgjort sin upplysningsplikt
enligt 2
kap. 9 § sista stycket i den nya KBL, kan vara en grund för att
tillämpa 36
Vidare kan inträffa att MD förbjuder ett avtal,
därför att det innefattar
skadlig
som inte är kriminaliserat,
verkan. Detta bör utgöra ett skäl för att en enskild part inte skall
behöva vara bunden vid avtalet enligt dess innehåll.

Konkurrensutredningens
1981822165

15.2.2

jfr

synpunkter

återgavs utan någon invändning

s. 238.

överväganden och förslag

Kommittén
föreslår uttryckliga
bestämmelser om ogiltighet
bl.a. i fråga om avtal som strider mot lagens förbud.

Kommittén

har inte någon invändning

förarbetena

till 36 § avtalslagen

konkurrensbegränsningsreglemas
domstols

i prop.

möjlighet

mot den redovisning

och KL,

och som återgivits

avtalsrättsliga

att göra konkurrensrättsliga

anser dock att lagförslaget

uttryckligen

verkningar
bedömningar.

av avtal,

som lämnas i
ovan, rörande
och

allmän

Kommittén

bör ange att vissa avtal är ogiltiga.
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ger lagstiftningen

Den nya konkurrenslagen
inriktning

än tidigare

genom att förbudsprincipen

som metod för ingripande
betydelse

för

väsentligt

inslag

både

skadlighetsbedömningen

givits en ökad betydelse

och

överväganden

meddelade

förbud.

situationer.

Förutsättningarna

ringen

föreslås

betydelsen
framgår

Rättsläget

utformningen

av

Ofta kan man anta

en sådan slutsats beträffande
inte

är dock

entydigt

i fråga

om

i lag
andra

är nu också förändrade genom att kriminaliseBåde

upphöra.

för

leder till

Ett

av att avtal som ingåtts

i strid med lagens regler inte skall kunna göras gällande.
regler

Detta får

sanktionssystemet.

rörande

i vid bemärkelse är framhävandet

att redan nu gällande

en annan

mot skadliga konkurrensbegränsningar.

i kommitténs

sanktionssystemet

på konkurrensområdet

med

sanktionssystemet

härtill

hänsyn

på grund

och

i stort är det påkallat

av

att ogiltigheten

direkt av lagen.

Det bör nämnas att art 85 2
gränsande

avtal

och beslut

i Romfördraget

stadgar att konkurensbe-

som är förbjudna

enligt

art 85 1

är utan

rättsverkan.

Principen

om ogiltighet

är naturlig

i fråga om lagens fem förbud.

bör även drabba avtal eller avtalsvillkor
åläggande

som MD

eller avtalsvillkor

som ingåtts i strid med förbud eller

eller konkurrensverket

som föranlett

åläggande

saknas det enligt

ogiltighet

inträder.

kommitténs

Förbudet

eller

domstol

bedömning

att allmän

grundad

avtalets eller avtalsvillkorets

är förhindrad

att

framhålla

stämmelse om uppgiftslämnande
har i kommitténs

lagförslag

förbud eller
att ange att
ges den

en fullgörelsetalan

innehåll.

vid anbudssamverkan,

bestämmelsens

anledning

att bifalla

att de särskilda undantagen från anbudskartellförbudet
angeläget

När det gäller avtal

måste nämligen

åläggandet

innebörden

I fråga om uppgiftsskyldighet

meddelat.

eller konkurrensverkets,

MDs,

Ogiltighet

principiella

vid anbudssamverkan

fått ett väsentligt

vidgat

som gäller för det fall
är tillämpliga,
betydelse.
infördes

är det
be-

En
i KL.

Den

tillämpningsområde,
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den gäller

eftersom

marknadsandels-

de nya allmänna

även för t.ex.

och

småföretagsundantagen.

För

att man skall

rens som förevarit.
konkurrensrättsliga

anbudsgivare

avtalsslutande

plats i det

till stånd, utan att

att avtal som kommit

anbudssamverkan,

om föregående

upplyst

får

klart befogat att förstärka

Det är därför

föreskrift

regeln med en uttrycklig

små och

kan bedöma den konkur-

har således en viktig

Uppgiftslämnandet
regelsystemet.

t.ex.

att beställaren

förutsättning

om samarbetet och att han därigenom

kännedom

mellan

anbudssamverkan

är det en betydelsefull

företag

medelstora

tillåta

kunna

är

ogiltigt.

Den nu föreslagna

regeln innebär att ogiltighet

som strider mot en förbudsbestämmelse
förbud

eller annan rättsgrundsats,

avtalslagen

aktuell om ogiltigheten

av avtal med stöd av 36 §
kan bli

såsom förutsättningsläran,

träffar ett avtalsvillkor

delar av avtalet. Lagförslagets

det avtalsinnehåll

eller ett med stöd av lagen meddelat

Frågan om jämkning

eller åläggande.

drabbar

som är av betydelse för andra

bestämmelse om ogiltighet

tar emellertid

inte

till frågan om jämkning.

ställning

Underlåtenhet

leder likaså till att ett

att lämna uppgift om anbudssamverkan

ingånget avtal blir ogiltigt.

ogiltighet

Med uttrycket
avtalet

eller

Allmän
förslagets

förstås

avtalsvillkoret

domstol

inte kan göras gällande

kan således inte döma till

ogiltighetsbestämmelse

av befogenhet

i det här diskuterade

göra gällande

fullgörelse

sammanhanget
enligt

sitt innehåll.

av avtalet.

berör inte parternas möjligheter

andra påföljder.

I avsnitt

att

Lag-

att i mån

15.1 tar kommittén

särskilt upp frågan om skadestånd.

I sammanhanget

bör uppmärksammas

konkurrensbegränsande

avtal m.m.

att de i lagen intagna förbuden

har tillkommit

mot

av hänsyn till allmänna
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intressen.

Även

konkurrensverket
skyldighet

de förbud
är

motiverade

att lämna uppgift

att skydda beställaren.

eller ålägganden

som meddelats

av sådana hänsyn.

vid viss anbudssamverkan

Beställaren

av MD

Bestämmelsen
är däremot

kan därför i efterhand ratihabera

Han kan med andra 0rd godkänna avtalet,
fått kännedom om att det förekommit

eller

om han så vill,

om

till för
avtalet.

efter det att han

samverkan vid anbudstävlingen.

Detta

bör framgå av lagtexten.

Frågan om förbjudet

företagsförvärvs

ogiltighet

behandlas i kapitel

12.
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ÖKAD

OCH

AVREGLERING

16.

SEK-

OFFENTLIG

INOM

KURRENS

KON-

TOR

16.1

Inledning

är ett hinder för konkurrens.

inom många branscher

att regleringar

i kapitel 3 framgår

Av redovisningen

nuvarande lagstiftning

Enligt

som direkt omfattas

enligt KL inte ske mot sådana konkurrensbegränsningar
av särregleringar

står bakom eller som är en ofrånkomlig

som det allmänna

framgår

av dessa. Lagtekniskt

konsekvens

2

generalklausulen

§ KL

detta av det i den nuvarande

kravet för ingripande

uppställda

rensbegränsning

skall medföra från allmän synpunkt

prisbildningen

m.m.

Innebörden

av detta är att KL

svenska ekonomin.
drygt

Härmed

konkurrens
naturliga
branscher,

branscher föll

avses branscher

såsom

mycket

effekter

är

som

godtagna

på
av

detta sätt skadliga.

för

varuproduktionen
och nästan hälften

stora delar av den

beräknas

att år 1987

av sysselsättningen

s.k. skyddade sektorer prop.
som

är

antingen genom gränsskydd
hinder

att en konkur-

otillbörliga

inte är tillämplig

Då det gäller

45 % av förådlingsvärdet

varuproducerande
87.

Konkurrensbegränsningar

anses inte kunna vara

statsmakterna

kan ingripanden

höga

som har haft en långsammare

avskärmade

från

och andra regleringar
transportkostnader.
tillväxttakt

i

199091:

internationell
eller genom
Inom

dessa

sedan år 1970 än den
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sektorn som helhet, är KL tillämplig

varuproducerande
omfattning.
omfattande

endast i begränsad

Även inom icke skyddade varuproducerande

sektorer finns det

regleringar.

I fråga om tjänster
offentliga

sektorn

finansiella

offentliga

gäller

att huvuddelen

av dessa produceras

och att dessa tjänster

på grund

monopol är undandragna
tjänsteproduktionen

delar av den privata

av s.k.

legala

den
eller

Även inom stora

konkurrens.

finns omfattande

gäller bl.a. bank- och försäkringsbranschen,

inom

regleringar.

Det

hotell- och restaurangbranschen

samt stora delar av transportbranschen.

som kommittén

Den nya konkurrenslag
möjligheter

att ingripa

författning.

Med hänsyn till de många regleringar

därför

sannolikt

åtföljas

kommittén
inrikesflyget

inte att ge

i lag eller annan

som finns kommer

då det gäller

att förbättra

lagen

konkur-

i den svenska ekonomin.

av konkurrenslagstiftningen

anser därför att skärpningen

av avregleringar

Kommittén

kommer

som är föreskrivna

att få begränsad effekt

rensförhållandena

Kommittén

mot förfaranden

nu föreslår

har i kapitel
i tidigare

inom såväl den privata

8 sammanfattat

delbetänkanden

samt bygg-

som offentliga

de förslag

till

lämnat vad gäller

vissa idéer och förslag till fortsatt avreglering.

till.

Kommittén

har inte haft resurser att

avreglering

som

skall vi redovisa

I samband härmed kommer

vi också att ta upp de frågor som vi i tidigare betänkanden
återkomma

sektorn.

livsmedelssektom,

I detta kapitel

och bosektorn.

måste

sagt att vi skulle

igenom alla regleringsområden

och

detta har inte heller varit vår uppgift.

Våra förslag är därför huvudsakligen

av mera principiell

art. Den följande

därför till skillnad

och övergripande

från tidigare delbetänkanden

bransch utan i stället efter typ av reglering.

redovisningen

inte disponerats

har

efter typ av
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och

etableringskontroller

Avveckla

16.2

förenkla

tillståndsprövningen

16.2.1

Allmänt

Olika typer av regleringar

För alla företag

och skatterättsliga

näringsrättsliga

vissa generella

gäller

regler.

Exempel på lagstiftning

av generell natur är ñrmalagen,

lagen,

kommunalskattelagen,

mervärdesskattelagen,

vissa tillståndspröv-

som kan försvåra eller förhindra

ningar och registreringar

och

uppbördslagen

Dessa lagar innehåller

försäkring.

lagen om allmän

aktiebolags-

etablering

av nya

finns

det en

företag.

generella

Förutom

speciallagstiftning

omfattande

och hälsa,

säkerhet

sådana lagar
innebär

miljö

innehåller

att företagaren

syfte

vars

andra

eller

eller

viktiga

téns betänkande SOU

krävs. Prövningen

tillstånd

en direkt

etableringsbegränsning,

personals

kompetens

regleringens
lämplighet
kombination

eller

och förutsättningar

av en eller

flera

I kreditmarknadskommit-

prövning

av företagets

att bedriva

för
dvs.

och dess

verksamheten

så att

kan även avse företagarens personliga

Inte sällan kan ett verksamhetstillstånd

innebära en

av dessa prövningar.

En annan form av kontroll

produktionen

och

kan avse behovet av verksamheten,

syfte uppnås. Prövningen
och vandel.

Många

41 olika verksamheter

anges exempel

1988:29

personlig

av verksamheten

skall godkännas

företaget

för

samhällsintressen.

av kontroll

former

olika

regler

är att ge skydd

innan man får påbörja verksamheten.

myndigheter

vilka

och skatterättsliga

näringsrättsliga

är att de lokaler

skall godkännas

bl.a. bygglagstiftningen
Kännetecknande

eller maskiner

innan de tas i bruk.

bygglov,

för dessa tillstånd

miljöskyddslagen

Exempel

som används i
härpå finns i

och arbetsmiljölagen.

är att man bara prövar om lokalerna

och
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maskinerna

uppfyller

ställda krav men inte vem som skall driva verksam-

heten eller vem som byggt lokalerna
detta för produktionstekniska

eller konstruerat

maskinerna.

tillstånd.

Slutligen

kan det finnas krav på att den vara eller produkt

tillverkar

eller importerar

i bruk.

Vi

kallar

konstruktionen
producerad

dessa tillstånd

för produkttillstánd.

Dessa kan

eller avse en prövning

kan i vissa fall beröras av alla dessa tre former

tillstånd,

t.ex. om man bedriver

speciella

lokaler

I undantagsfall
försäljning

avse

av varje

i de enskilda

företagens

produkttillständ
nyföretagare.

inte något

till näringsidkare

och myndighetskontroll

möjligheter

att bedriva

verksamhetstillstånd,

som

behövs

av tillstånd
särskilt

utan att några

behövs.

I viss mening innebär all lagstiftning

av,

eller tas

enhet.

bara av något av dem.

kontroll

som företaget

skall godkännas innan den marknadsförs

som sådan typgodkännande

En nyföretagare
eller

Vi kallar

innebär
Dessa har

dels att konkurrera

prövningsprocedur

kan

begränsningar

en verksamhet,

produktionstekniskt

upplevas

tillstånd

speciellt

som

och offrat

som redan

tid och resurser

och

besvärande

dels de generella registreringarna
med företag

men den

för

m.m. att klara

har genomgått

denna

för att få de erforderliga

tillstånden.

En tillståndsprövning

kan visserligen

t.ex. myndighetens
kan

undvika

att

krav
i

tillämpas

säkerhet kan beaktas i ett tidigt skede och man

efterhand

konstruktionsändringar.

i vissa fall vara till fördel genom att

behöva

Samtidigt

finns

göra

dyrbara

dock

stelbent och utan att man i tillräcklig

vilka kostnader och administrativt
myndigheterna

inte

tillståndsprövningen

har

risk

personella

kan det också uppstå problem

och

för att förprövningen

utsträckning

besvär prövningen

tillräckliga

ombyggnader

tar hänsyn till

orsakar företagen.

och

andra

resurser

när det gäller

Om
för

att följa
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med i den tekniska
en rimlig

utvecklingen

och klara handläggningen

tid. Tillståndsprövningen

kan då bli ett etableringshinder

företag och därmed minska konkurrensen

Myndigheters

Regleringar

av ärendena
för nya

inom området.

behovsprövning

som innebär en behovsprövning

den fria konkurrensen.

Det är därför

kan hämma nyföretagandet

särskilt

viktigt

och

från konkurrenssyn-

punkt att granska dessa regleringar.

Det finns många studier som visar att marknadsregleringar
avsett resultat och att de med tiden alltmer

kommer

företagens intressen. Stora samhällsekonomiska
om man helt kan slopa regleringar
konforma

styrmedel,

t.ex.

Sverige

monopol,

finns

avgifter.

med generella

fortfarande

En effektiv

förutsätter

och etableringsfrihet.

Myndigheten

enligt

slopats.

många

statliga

och i avsnitt

kompetensprövning

Även när det gäller regleringar
auktorisation,

att man är observant

licens

och

kommunala
I övrigt

uppfattning

uppfattning

framgår

I avsnitt 16.2.2-l6.2.4

näringsav punkt
diskuteras

16.4 frågor om statliga monopol.

och behoven av regelförenkling

som innehåller

krav

och produktionstekniska

på de snedvridande

konkurrensen.

kommitténs

Vår principiella

förslag till ny målparagraf.

vissa etableringskontroller

kan få

kvar

senare år har

Under

få rena etableringskontroller.

konkurrens

2 i kommitténs

t.ex.

besparingar kan därför göras

dvs. den mest långtgående formen av etableringskontroll.

har vi relativt

frihet

det

att gynna de etablerade

eller ersätta dem med mera marknads-

också i många länder marknadsregleringar

I

sällan leder till

Det är viktigt

effekter

kompetensprövning
tillstånd

är det viktigt

som sådana regleringar

att myndigheten

i dessa ärenden
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inriktar

sin prövning

indirekt

behovsprövning.

tydligt

på de säkerhetsmässiga
Kommittén

bör anges efter vilka kriterier

och inte gör en

aspekterna

anser därför dels att det i lagstiftningen
tillståndsprövningen

skall ske

över huvud taget behövs - dels att det bör tillses att lagstiftningen
tillämpas

på avsett sätt. Den första uppgiften

ankommer

myndigheters

på JO och de olika

en tillståndsprövning

som innehåller

går det dock ofta att ändra utformningen

myndighetsagerande

ansökningar

åt för att handlägga

summat att tillse att befintliga
effektivisering

och samtidigt

tillståndsprövningen
bättre kontrolleras

nämnda

rapport

regelsystem

Samordnat

och

dnr

byråkratiska

resurser nästan helt gått

från nya företag,

medan man har för-

uppfyller

tillståndskraven.

En

kan därför uppnås genom att

ökad konkurrens

vad gäller både nya och gamla företag.

diskuteras

även

svårigheterna

att

bristande regelsamordning

hamnar i svårigheter
I rapporten

eller t.o.m.
redovisas

och registreringsprocedurema.

för att öka överblicken
heters regler

mindre

slopas och ersätts med generella regler, vars efterlevnad

22-situationer.
tillstånds-

på tidsödande

verksamheter

och ges exempel

att en nyföretagare

över regelsystemen

olika

överblicka

som kan leda till

kan råka ut för rena

olika
Vidare

åtgärder

för

att

föreslås åtgärder

bl.a. genom att olika

myndig-

som rör en viss bransch ges ut i en gemensam publikation.

Sådana regelförenklingar
småföretag.

exempel

ett antal

blir

vid start av företag

som lett till att myndighetens

tillståndsprövningar

förenkla

överpröva

inte helt går att slopa

har i rapporten

En studie av regler m.m.

-

redovisat

moment

skall

så att regleringen

Riksrevisionsverket

konkurrenssnedvridande.

I

som

Den senare

beslut.

Om en reglering

1986:100

organ

verkligen

på konkurrensmyn-

ankommer

digheten och bör vara en del i dess löpande marknadsbevakning.
uppgiften

den
- om

är till

fördel

för alla företag,

men särskilt

för
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Under

senare år har statsmakterna

nyföretagandet.
ytterligare

Enligt

Avreglering

framgår

Ytterligare

dock behovet

kvarstår

under

till

konkurrenskommittén

senare år genomförts

möjligheterna

att

öppna

att

har kommunikationsdepartementet

andra intressenter

möjlighet

järnvägstrañken

vilka

har helt slopats för beställningstrañk

linjetrañk

positionen

föreslås att även den kvarvarande

med buss har prövningen

skall upphöra fr.o.m.

pågår

formerna

för

den 1 januari

remissbehandlas

inom

Kommittén

översynsarbetet

för

och

på spåret skall

en avreglering

av

med buss och för

förenklats.

I budgetpro-

skadlighetsprövningen

gentemot

1992. Ett förslag till ändring av

för närvarande.

regeringskansliet

en upplösning

telemonopolet.

berett myndigheter

konsekvenser

långväga

Vidare

stomnät

kan komma att medföra.

Behovsprövningen

yrkestrañklagen

inom

100 bilaga 8

banverkets

att ge förslag till hur konkurrens

och att belysa

det

härför och som underlag för

utredningsdirektiv

järnväg

av

avreglering.

199091:

även

skall utredas. Som en förberedelse

kunna genomföras

har

en betydande

åtgärder planeras. I budgetpropositionen

t.ex.

konkurrens

uppfattning

inom kommunikationsområdet

direktiven

av

transportsektorn

anges

för att underlätta

regelförenklingar.

16.2.2

Som

kommitténs

beslutat om åtgärder

en översyn

av de kvarvarande

av möjligheterna

och

delarna

och

av post-

anser att det är angeläget att det ovan nämnda

påskyndas.

Inrikesflyget

I propositionen
regeringen
ringsvinster

om näringspolitik

för tillväxt

i stort bakom konkurrenskommitténs
kan uppnås

genom

ökad

prop.

199091:87

bedömning

konkurrens

och

ställde sig

att effektivise-

mer avreglerade
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marknadsformer

innebar följande

genomförande

-

Luftfartsverket

vid Arlanda

skall ges möjlighet

flygföretag

inrikeslinjer

-

inbördes på det

att konkurrera

att trafikera

skall ges ökade möjligheter
inte bedriver

där SAS eller Linjeflyg

att SAS och Linjeflygs

trafik.

ställning

prioriterade

får

1992.

från den l januari

på dessa linjer

koncessioner

Andra

linjer

kapacitet

Detta skall ske genom att båda flygföretagen

svenska primärflygnätet.

genom

som skall gälla i ett

regler

till de närmare

tillkommit.

flygplats

SAS och Linjeflyg

-

till

bör ges i uppdrag att i samråd med konkurrensmyndig-

system och som kan träda i kraft senast när ytterligare

avreglerat

parallella

förslag

Regeringens

åtgärder:

snarast lämna förslag

heterna

-

det svenska inrikesflyget.

inom

sådana

Detta skall ske

vid nyetablering

av

upphör.
SAS

åtaganden bl.a. beträffande

och Linjeflygs

det inre norrländs-

flyget bibehålls.

Regeringens
har tagits.

åtgärder innebär att ett första steg mot en fri flygmarknad
Förändringen

av ägarsambandet

förutspådde

också gått snabbare än vad kommittén
Detta är positivt
trafikstarka
otillräcldigt.

fram en effektivisering

flyget

behövs enligt

s.k. potentiella

kommittén

kommitténs

utveckling

som
av

inom detta område även den

bedömning

dvs. ett hot om att ett annat företag plötsligt

och börjar

på resultaten

uppfattning

som pressar priserna,

och som bidrar till en dynamisk

konkurrensen,

en ny linje

i sitt delbetänkande.

är dock enligt kommitténs

För att skapa ett konkurrenstryck

driver

öppnar

linjerna

har

Att enbart tillåta två företag på de

ur konkurrenssynpunkt.

och lönsamma

mellan SAS och Linjeflyg

nu

från

att konkurrera.
den

moderna

kommittén

har gått igenom och redovisats

Kommittén

anser därför

att ytterligare

att även de mera lönsamma linjerna

Denna bedömning

baserar

konkurrensforskning

i det föregående

avregleringsåtgärder

som

se kap. 2.

bör vidtas och

bör Öppnas för konkurrens.

Kommittén
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anser att detta kan ske redan innan den tredje banan tillkommit
Problemet

och behovet av stöd till det s.k. inre norrlandsflyget

med slots

bör gå att lösa enligt de förslag som vi redovisat

16.2.3

på Arlanda.

Förtydligande

i vårt delbetänkande.

av markvillkoret

Bakgrund

Kommittén

föreslog i delbetänkandet

byggnadstillståndsgivningen
frivillig

SOU

1990:62

att

borde slopas i hela landet och ersättas med en

sysselsâttningsplanering.

detta system är positiva.

om byggbosektom

Erfarenheterna

Den förbättrade

från de län där man prövat

balansen på byggarbetsmarknaden

gör att det nu är lättare att slopa tillståndsgivningen.

Kommittén
konkurrensen

framhöll

också

mellan olika byggherrar

borde enligt kommitténs

av det s.k.

Markvillkoret
bostadslån

i de fall

behovet

av att

i syfte att stärka konkurrensen.

kommunen

markvillkoret

innebär att kommunens
bygga

delbetänkande

mening ske dels genom en ökad användning

markanvisningstävlingar
ändring

i detta

i de fall

äger marken,
kommunen

medgivande

inte

öka
Detta

av s.k.

dels genom
äger den.

krävs för att med statliga

mark som inte köpts av kommunen

dvs.

en form av

tillståndsprövning.

I

delbetänkandet

markvillkoret

diskuterade

kommittén

både

genom att återföra dispensgivningen

att helt slopa markvillkoret.

Härvid

anfördes

möjligheten

att

skärpa

till staten och alternativet

följande

för- och nackdelar:

För ett skärpande av markvillkoret
talar som närmare beskrivits i avsnitt 4.4
då det infördes år 1975 i huvudsak fick positiva effekter.
att markvillkoret
effekter på
kunna
motsvarande
Man skulle därför förhoppningsvis
markprisutvecklingen
och kommunala markförvärv
om tillämpningen
av
markvillkoret
återföras till
nu åter skulle skärpas och dispensprövningen
länsbostadsnämnden. En statlig dispensprövning bör också leda till en mera
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enhetlig praxis vid
byggnadsförordningen.

tillämpningen

av reglerna

i nybyggnads-

och om-

Förhållandena
är emellertid i dag annorlunda än för 15 år sedan och det
finns även skål som talar emot att skärpa markvillkoret.
För det första är
strävandena i dag att minska den statliga regleringen av kommunerna. För
det andra har tillsvidareanställning
av byggnadsarbetare införts vilket gör att
byggföretagen behöver ha ett antal egenregiprojekt
att ta till för att utjämna
sysselsättningen. För det tredje har det förhållandet att marken gått genom
kommunens hand inte längre samma tydliga positiva effekt på byggkostnadema.
För det fjärde blir markvillkoret
mindre verkningsfullt
som styrmedel i
kommunens bostadspolitik
kraftigt
om som BKU föreslagit räntebidragen
reduceras för hyreshus och bostadsrätter och för småhus helt tas bort.
Värdet av subventionen minskar och en byggherre kan därför om man inte
får dispens från markvillkoret
välja att helt privatñnansiera
projekt.
Markvillkoret
kan härigenom riskera att bidra till i stället för att motverka
kan
en Ökad segregation. Ett företag som inte får dispens från markvillkoret
alternativt välja att ligga
marken och spekulera i att ändrade politiska
majoritetsförhållanden
skall leda till en omprövning
av markvillkorets
tillämpning.
Eftersom
under större delen av 1980-talet lönsamheten
i
bostadsbyggandet
varit låg samtidigt som efterfrågan på bostäder ökat i
många kommuner kan företagen vinna
att ligga på marken. Värdet på
denna kan då komma att öka och det kan till slut bli politiskt nödvändigt att
frångå markvillkoret
för att
igång bostadsbyggandet.
För planer som
fastställts enligt PBL finns dock ett krav
plangenomförande.
Om markvillkoret
skulle slopas krävs att andra konkurrensfrämjande
åtgärder vidtas. Genom kommitténs
förslag att införa en möjlighet
till
produktionskostnadsbelåning,
diskuterats
i
föregående
avsnitt,
blir
som
konkurrensupphandlade
projekt mer fördelaktiga.
Detta bör vara ägnat att
motverka

egenregibyggande

och markspekulation.

Ett effektivt sätt att motverka markspekulation
är att kommunerna dels har
en stor egen markreserv, dels en god planberedskap och ett stort utbud av
byggbar mark. För att finansiera framtida markköp anser kommittén
att
kommunerna bör se över sitt innehav av mark och byggnader, och sälja av
de fastigheter som inte är strategiskt viktiga för att genomföra de kommunaplanerna. Vidare bör kommunerna se över sin prispolitik.
Förslaget att
slopa länsbostadsnämndemas kostnadskontroll
innebär härvid att kommuneruppställer självständigt får besluta
na inom de ramar som kommunallagen
om markprisema.

Markvillkoret
politiska

tillämpas

förutsättningarna

inte på samma sätt i alla kommuner.
för byggande är också olika

i olika

De markkommuner.

309
För

att få ett bättre

uppdragit

konsulten

handlingar

för vårt

underlag

Tom Miller

och genom intervjuer

ställningstagande

att genom en genomgång

med kommunala

tjänstemän med ansvar för

i ett urval kommuner.

Resultatet av undersökningen

denna

till

ämpning

även

en enkätundersökning

redovisas
om

som kommittén

koret i de studerade 20 kommunerna

Avstyrker bostadslån
uppfyllts

markvillkorets

låtit genomföra
tillämpas

på följande

framkom

att det inte förefaller
majoritetsförhållanden

att kommunernas
faktiska

som villkor
5 kommuner
13 kommuner

2 kommuner

vidare bl.a.

att finnas några klara samband mellan politiska
och hur man tillämpar

uttalade

målsättning

ofta

markvillkoret,

sig från

deras

att eliminera

eller

skiljer

agerande,

att markvillkoret
försvåra

sätt:

0 kommuner

Ställer inga krav för dispens men markvillkoret är en underförstådd faktor i förhandlingarna

Av undersökningen

-

till-

framgår att markvill-

Ställer inga krav för dispens

-

I

när markvillkoret

Ställer krav på exploatören
för att lämna dispens

-

i bilaga

undersökning

Av den undersökning

4.

tillämpning

gjorde hösten 1990.

som boverket

Kommitténs

av kommunala

undersöka markvillkorets

bostads- och exploateringsverksamhet

hänvisas

har kommittén

byggandet

numera

inte används

privatägd

i syfte

mark men det är möjligt

att företag

310
avstår

från att köpa

belåning

-

mark

på grund

av befarade

att markvillkorets

tillräckliga

syfte

underlätta
- att
under 1980-talet;

de flesta kommunerna

och de kunde i allmänhet

markreserver

att det kan sättas i fråga
garanterar

markförvärv

kommunernas

-

hade

skaffa den mark de

med markvillkoret,

behövde utan att hota tänkbara konkurrenter

-

med

av bostadsbebyggelse,

inte varit en huvudfråga

-

svårigheter

om kommunernas

förmedling

av mark

lägre kostnad,

att markvillkoret

inte tillämpas

för att påverka valet av byggherre

och att även om så vore fallet-

entreprenör

eller

det är tveksamt om detta

skulle garantera lägre produktionskostnader,

-

i ökande grad har blivit ett stöd för kommunerna

att markvillkoret

de Önskar ställa olika bostadspolitiska

eftersom

kommunens

-

att några

kommuner

Sammanfattningsvis

åstadkomma

bostäder,

med stöd i

planmonopol,

bara

har tillämpat

och att markvillkoret

het minskat har förlorat

att

eller det

det då kan vara svårare att hävda kraven

nadssammanhang

inträffat

bostadsförmedling

allt ställs när det är fråga om redan planlagd

att sådana krav framför
mark,

t.ex. krav

får begära för producerande

högsta pris som exploatören

-

en exploatör,

krav

kommunal

på viss ombyggnadsstandard,

när

ökad konkurrens,

i ombygg-

till följd av att denna verksam-

auktualitet.

konstateras

markvillkoret

markvillkoret

aldrig

i

konsultrapporten
eller

nästan

aldrig

vilket var det ursprungliga

att

det

paradoxala
för

att

syftet. Istället

har

tillämpas
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främjande

mål genom krav

av bostadspolitiska

dominerande

målet.

Kommitténs

slutsatser

är ringa. Det viktigaste

konkurrensen

medlet för att uppnå detta är i stället

i bostadsfrnansieringsförordningen.

det s.k. konkurrensvillkoret

det

betydelse för att främja

Markvillkorets

gör följande bedömning.

Kommittén

blivit

exploatören

Kommitténs

hade som syfte att stimulera

förslag till s.k. produktionskostnadsbelåning

till

en ökad anbudskonkurrens.

Kommittén

emellertid

konstaterar

att många kommuner

koret för att ställa olika bostadspolitiska
som boverket

gjort,

markvillkoret.

Huruvida

huruvida

Av den enkätundersökning,

krav.

också att flertalet

framgår

använder markvill-

dessa bostadspolitiska

vill

kommuner

krav år välmotiverade

de ligger inom ramen för de krav som lagstiftningen

nerna möjlighet

ha kvar
och

ger kommuuppgift

att ställa, har inte varit konkurrenskommitténs

att

pröva.

Kommittén

har i sitt

tidigare

och avskaffa

göra några större förändringar

i syfte att bl.a. främja

man så vill,

tillämpa

bostadspolitiska
överklaga,

markvillkoret

krav.

Ett

avslag

utan markvillkoret

byggföretag

kan aldrig

och

emot

för att nu

Däremot

anser

konkurrensen.

i det enskilda

själv kan välja att, om

fallet och då ställa vissa

på en låneansökan

fungerar

torde

som ett kommunalt

bygga på mark som inte köpts eller anvisats av kommunen.
kan med detta system tillämpas

för

bör göras i statsbidragsför-

innebär att en kommun

markvillkoret

skäl

markvillkoret.

och förtydliganden

vi att vissa preciseringar

Det nuvarande

redovisat

skäl inte framkommit

Vår slutsats är att tillräckliga

markvillkoret.

ordningen

betänkande

så att olika byggföretag

exakt förutse hur kommunen

inte

gå att

veto mot att
Markvillkoret

behandlas olika. Ett
kommer

att tillämpa
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markvillkoret,
kommunen

utan detta kommer
om projektets

mark för framtida
särskilt

först att framgå när man förhandlar

utformning.

byggnation

med

Ett företag kan således när det köper

hamna i en osäker situation.

Osäkerheten

stor för nya företag och företag utanför den egna kommunen,

inte har upparbetade och nära kontakter

med kommunens

blir
som

ledande tjänstemän

och politiker.

Kommittén
ka krav

föreslår att markvillkoret
som kommunen

bostadsförsörjningsplan.

vill

skall vara kvar, men de bostadspolitis-

tillämpa

Detta

är

företagens

och

tillämpning

behandlas lika. Eftersom

att

trygga

av kommunfullmäktige

ägnat

olika

att

öka

att

företag

vad

i kommunens

förutsebarheten
gäller

att anföra kommunalbesvär

med lagen om främjande

skall antas
insyn ökar.

om det som krav

skulle ställas villkor

av bostadsförsörjningen

för

markvillkorets

bostadsförsörjningsplanen

för att medge undantag från markvillkoret

på orättvis

vara angivna

innebär detta att kommunmedborgamas

Dessutom får man en möjlighet

förenliga

skall

som inte är

eller eljest vilar

grund.

16.2.4

Friare

etablering

av livsmedelsbutiker

Bakgrund

Kommittén
SOU

1990:25

handeln

-

om konkurrensen

av plan- och bygglagen

som utarbetats av SPK redogjordes

planförfarandet

för:

enligt PBL och gällande regler

samråd enligt PBL
etablering

inom livsmedelssektom

särskilt behandlat etableringsmöjlighetema

och tillämpningen

betänkandet
-

har i delbetänkandet

i industriområde

-

extemetableringar

-

ytbegränsningar

-

vem som får etablera

och läge

PBL.

inom dagligvaruI en bilaga till
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I delbetänkandet

framhöll

kommittén

följande:

Det är ofrånkomligt
i sig
att den kommunala planeringen och lovgivningen
eftersom den inte medger full etableringsfrihet.
är konkurrensbegränsande
PBL, som trädde i kraft den l juli 1987, har dock inte som ofta förmodats
inneburit någon avgörande förändring
härvidlag.
Det är en rad
- ännu
institutionella
faktorer utanför den direkta planeringssfär som styrs av PBL
som utgör grunden för att de stora kedjorna systematiskt gynnas i dessa
sammanhang. Enligt kommitténs uppfattning finns det skäl att mera lyfta
fram konkurrensfrågorna
i dessa sammanhang.
Om det visar sig att
kommunerna inte beaktar konkurrensintresset
vid sin planläggning kan det
finnas skäl att tydligare markera detta intresse genom att i PBL uttryckligen
ta in intresset av konkurrens så att detta intresse kommer att ingå i den
avvägning mellan olika allmänna intressen som skall göras enligt PBL. Av
SPKs analys har framgått att det ännu är för tidigt att utvärdera hur PBL
tillämpas. Kommittén anser emellertid att detta bör beaktas så snart en sådan
utvärdering kan ske.

Konkurrenskommitténs

betänkande har remissbehandlats.

sig delar flera, bl.a.

yttrat

SPK kommitténs

konsumentdelegationen,

bedömning

att konkurrens

Av dem som har

Statskontoret,

är en faktor

NO och

som bör beaktas i

detta sammanhang.

Sedan kommittén

avlämnade

och den allmänna

debatten stor uppmärksamhet

frågor

i den kommunala

behandlas

lämplighetsprövning
planläggning
bygglov.
sin

av markanvändningen

konkurrensfrågorna
av mera teknisk

propositionen

redogjordes

till denna lag. Därefter

våren

1990 har i massmedia

riktats

planeringen.

som kommunerna

Det

gör enligt

hur konkurrensgäller

PBL

bl.a.

den

i samband

med

för olika ändamål och i samband med

Mot bl.a. denna bakgrund

syn

ändringar

sitt betänkande

redovisade

våren

karaktär

regeringen

1991 i samband

gjordes

i PBL prop.

relativt
med

utförligt
att

vissa

1990912146.

I

först för gällande regler i PBL och förarbetena

framhöll

departementschefen

följande:

Enligt min mening ger en tillämpning
av PBL i enlighet med de i förarbetena uttalade intentionerna goda förutsättningar
för att pröva lämpligheten av markens användning för olika ändamål, t.ex. för butiksetableringar,

utan

att konkurrensen

i

något

väsentligt

avseende

sätts

ur

spel.
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Planläggningen
och den lämplighetsprövning
som ligger i denna process i sig, eftersom det just
kan givetvis uppfattas som konkurrensbegränsande
handlar om att göra avvägningar mellan olika markanvändningsanspråk
och
att därvid pröva lämpligheten av en viss verksamhet på en viss plats. Det
är då väsentligt att kommunens planer inte i onödan ges en sådan detaljeringsgrad att det förhindrar en vitaliserande nyetablering av handeln jfr
5 kap. 7 § tredje stycket. Som framgått av vad jag tidigare har sagt medger
PBL också en reglering av olika former av handel. Jag anser att sådan
reglering genom bestämmelser i detaljplan måste kunna användas även i
framtiden. De begränsningar som även i fortsättningen bör kunna läggas på
bör användas mycket restriktivt.
Kommunerna
t.ex. livsmedelsförsäljning
bör således vid sin prövning av olika etableringar noga beakta behovet av
att konkurrensen förstärks inom handeln och då särskilt inom livsmedelsområdet. Ökad konkurrens inom handeln måste enligt min mening utgöra ett
naturligt inslag i vad som allmänt torde avses med en lämplig samhällsutveckling. Ett etableringstillstånd
bör därför inte kunna styras av företagsoch andra berörda
formen. Jag räknar med att näringsfrihetsombudsmannen
myndigheter liksom hittills kommer att följa utvecklingen på området.
Jag nämnde tidigare att det från en del håll har framförts önskemål om att
införa konkurrens som ett allmänt intresse i 2 kap. PBL. Av vad jag nyss
har sagt framgår att jag anser att en sådan ändring inte är behövlig.
Konkurrens som ett särskilt allmänt intresse att beakta vid planläggning och
vid lokalisering
av bebyggelse skulle dessutom medföra en del mindre
önskvärda komplikationer.
Ett sådant allmänt främjande av konkurrens inom
ramen för den kommunala planeringen skulle nämligen inte bara främja
inom handeln utan all konkurrens om mark skulle i så fall
konkurrensen
behandlas utifrån ett sådant perspektiv. Enligt min uppfattning kan ett sådant
grundsynsätt komma att strida mot plan- och byggnadslagstiftningens
saklig grund väga olika intressen i samhället
läggande syfte, nämligen att
mot varandra och där intressen som en god social och fysisk miljö fått en
särskild tyngd.

undersökning

Kommitténs

För att få ett bättre
förbättra
konsulten
beskriva
sökningen

konkurrensen
Arne

underlag

inom dagligvaruhandeln

Nedstam,

hanteringen

K-konsult

-

av etableringsfrågor

har genomförts

kommunernas

för kommittén

administration

genom

åtgärder

har kommittén

Nordplan

AB,

i ett urval

intervjuer

och politiska

vad gäller

för att

uppdragit

att kartlägga
kommuner.

och

Under-

med nyckelpersoner

organ samt med företagare.

inom
En
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har också gjorts av tidigare utredningar

inventering

och resultat från dessa har sammanställts.

och erfarenheter

kommun

med olika typer av etableringspolitik,

syn på etablering

har en restriktiv

behov som marknaden

av undersökningen

kommittén

kallad

Några av de studerade kommunerna

har vidare

Kommittén
frågor

redovisats

särskilt

har det fr.o.m.

till

tyngdpunkt
butiksformer

SPKs

och etableringen

etableringspolitik,

och där

LPS

av ett externt

har valts som exempel

av kommunens

i stadkäman

extemetablering

lokala

-

1991: 15.

förändringar

i

handelscentrum

i

av lågprisbutiken

en ort där dagligvarufortfarande

har sin

av nya företag

och

förhindrats.

undersökning

Trollhättan

K-konsult

Dagligvaror

1987 skett betydande

hösten

i och med öppnandet

följd

rapporten

och Trollhättan

i Karlskrona

Cash. Karlskrona

handeln,

,

tagit del av ärenden hos NO som rört etablerings-

Överby med bl.a. en Obs stormarknad
Willys

till

1990.

prisnivåundersökningar

butiksstrukturen

efter det

i en underlagsrapport

hantering av etableringsfrågor

och SPKs undersökningar,

I Trollhättan

medan andra

och släpper fram nya butiker

har

Kommunernas

AB, april

arbetar för att

bestämmer.

Resultatet

Nordplan

93 000 invånare och

av butiker utanför centrum,

etableringsrätt

söker en allt friare

-

dvs. hur kommunerna

nå sina mål och en god butiksstruktur.

-

med 30 000

omfattar fem kommuner

Undersökningen

om handeln i respektive

visar

att den genomsnittliga

såväl vid jämförelsen

vid jämförelsen

var

lägre

mellan de båda ortemas ICA-butiker

mellan Konsumbutikema.

i livsmedelsbutikema

prisnivån

Resultaten

totalt sett var lägre i Trollhättan

som

tyder på att prisnivån
än i Karlskrona.

i
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De

skillnaderna

största

butikerna

på de båda orterna,

Obs i Trollhättan.
hättemarknaden
Skillnaden

vid

uppmättes

mellan

Konsum-

främst beroende på en klart lägre prisnivå

Om man hänför
blir

jämförelsema

skillnaden

hälften av Obs

mellan

mellan orterna var mindre,

försäljning

i genomsnitt

orterna

till

för

Troll-

ca 7,0

ca 3,4 %, om man jämför

%.

ICA-buti-

kema.

En särskild prismätning

gjordes i lågprisbutiken

Priserna på de jämförda
hos Willys

Kommitténs

låg drygt

Kommittén

bör bättre utnyttja

ren så att konkurrensen
tillgodoses.
förbättra

A.

När

främjas,

I det följande

Tydligare

handlat om att nya butiksformer

detaljplan.

från

att upprätta

för att

i massmedia

planbestämmelser

har det ofta
behov hindrats

eller att byggnads-

eller ändrat användingssätt.

markanvändningen

och se till

att

sätt, genom att i kraft av sitt planmonopol
en detaljplan

eller

att ändra

i en

planmonopolet,

som

genom

av det s.k. kommunala

starkaste styrmedel.

det nämligen kommunen

A-D

mål

av nya butiker.

anpassade till marknadens

även styra

Detta är innebörden

är kommunens

punkt

och etablering

om ombyggnation

marken används på ett lämpligt
avstå

typer av åtgärder

antagit detaljerade

nämnden avslagit ansökningar

helt

att påverka butiksstruktu-

samtidigt som sociala och miljömässiga

uppmärksammats

kan emellertid

inom handeln.

mål

butiksetableringsfrågor

Kommunen

med konkurrens

sina möjligheter

för konkurrens

kommunala

av att en kommun

viktigt

diskuteras

förutsättningarna

pris.

och förslag

anser att det är mycket

Kommunerna

lägre pris

för samma varor i ICA-butikema.

12 % under ICA-butikemas

överväganden

Cash i Trollhättan.

hade så gott som genomgående

varorna

Cash än genomsnittspriset

Medianvärdet

Willys

Enligt den svenska planlagstiftningen

som har det avgörande inflytandet

är

över hur marken

317
skall bebyggas,
innehåller

oavsett om man själv äger marken

PBL en möjlighet

för regeringen

av ett nytt område eller ändring

denna möjlighet

har hittills

planmonopolet

har

diskuterats

bl.a.

Visserligen

att i särskilda

en planläggning

inte utnyttjats.

eller

att

etablera

i det kommunala
anläggningar

slutförvaring

av

Lämpligheten

av att inskränka

konkurrensen

inom handeln har med hänsyn till det kommunala

kämbränsle

inte varit föremål

Kommittén

vill

och

fram

av en gällande plan, men

Inskränkningar

för

fall tvinga

destruktion

miljöfarligt

av

det kommunala

planmonopolet

för

avfall.
för att öka

självstyret

för någon närmare prövning.

inte heller

nu aktualisera

ett sådant ingrepp.

Ett sådant

förslag skulle nämligen rubba grunderna för hela plan- och byggnadslagstiftningen

som utgår från att det är kommunerna
Som

ansvaret.

framgår

av konsultrapporten

ändring kunna bli verkningslös
andra

styrmedel

exploatering.

med vilka

Exempel

som skall ha det samlade
skulle

dessutom

därför att kommunerna
man - om man vill

sådana styrmedel

-

förfogar

en sådan
över en rad

kan förhindra

som kommunerna

en viss

uppgivit

att

de vid sidan av PBL använder är
-

kommunalt

markinnehav

bostadsbyggandet
trafik-

och parkeringsregleringar

fastighetsförvalning

genom kommunala

bolag

exploateringsavtal.

Både de kommuner

etableringspolitik

som tillämpar

poängterar

en fri

att det är den

och de som har en restriktiv
politiska

viljan

som styr och

att man alltid eller nästan alltid kan finna medel för att genomdriva
vad gäller

dagligvaruhandeln.

Kommittén

andra vägar än att ändra PBL.
nämnda

proposition

handeln föreslår

Med utgångspunkt

har sagt om behovet

kommittén

anser därför

följande.

sina mål

att man bör söka

i vad regeringen

i ovan

att stärka konkurrensen

inom
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Aa.

mål för dagligvaruhandelns

Kommunernas
och redovisas

i kommunernas

Av den kartläggning

har

de flesta

behandlat
framgår

inte

I den första omgången av Översiktsplaner
tagit

alls

upp detaljhandelsfrågor,

dem knapphändigt
emellertid

etableringspolitik,
Vi bedömer
tillämpar

även om innehållet

och att det därför

skall nämligen

politik

kommunen

skulle vara bra för den kommunala

demokratin

Lokala

Kommittén

föreslår

får i uppdrag att ta fram
kan

menar vi att det inte räcker med

ha konkurrens

och slå vakt om centrumskall ske.

prisundersökningar

na själva får avgöra vilken

närvarande

insyn ifrån

hur målen för dagligvaruhandeln

sätt. Med tydligt

Om man har kvar det kommunala

slår

översiktsplan.

och med full

utan det måste även framgå hur prioriteringen

handeln,

vakt

om

den

etablerade

gäller emellertid

SPK har utarbetat

Karlskrona

påverkar

vid

innebär det att kommuner-

de vill ha, inklusive

handeln

att kommunerna

en metod

har utnyttjats

planmonopolet

etableringspolitik

hur deras etableringspolitik

mellan

i kommunens

i viss ordning

och ge exempel

att bara ange att man både vill

Metoden

tydliggörs

utarbetas

ett tydligt

formuleras

en viss typ av

i dem skiljer sig mellan kommunerna.

inför nästa omgång av Översiktsplaner

underlagsmaterial

som

tillämpar

Översiktsplan skall antas av fullmäktige.

att boverket

har

konsultrapporten

Av

ofta inte vet vilken

dock att medborgarna

allmänheten.

Ab.

i praktiken

att kommunerna

enligt PBL

medan andra

och i vaga ordalag.

om målen för etableringspolitiken
Denna

framgår att översiktsplanema

har använts för att forma och marknadsföra

endast i begränsad utsträckning
en detaljhandelspolicy.

Översiktsplaner.

genomfört

som boverket

bör tydliggöras

utveckling

och

centrumhandeln.

har bristfälliga

För

kunskaper

om

prisnivån.

för prisnivåjämförelser
den ovan refererade

och Trollhättan.

en sådan

mellan

olika

orter.

prisnivåundersökningen

Denna undersökning

tyder på att en
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kommuns

etableringspolitik

att det bör

genomföras

etableringspolitik

Ac.

påverkan

i PBL

dock länsstyrelserna

planer

till

konkurrensfrågor.
ekonomiska

l7.3.2.5.

enligt

skall kommunen

bevakar

För närvarande
vid dessa samråd.

Dessa

har olika uppfattning

om

i sina samråd med kommunerna

om

och där kommunerna
som skall tillåtas.

att länsstyrelserna

bör bevaka och förmedla

mera aktivt

propositionen,

vid

om

bör även i samband med

Länsstyrelserna
med utgångspunkt

besvär över planer och bygglov,

erfarenheter

att även personal från de regional-

Det är härvid viktigt

enheterna medverkar.

ovan citerade

som dess

upp bara då det gäller större extemetablering-

hur stora sådana etableringar

förslag

och detaljplaner

sällan konkurrensfrågoma

ar som berör flera kommuner

föreslår

på prisbildningen

samråda med länsstyrelsen.

frågor kommer huvudsakligen

Kommittén

effekter

så att

från länsstyrelserna

av Översiktsplaner

Vid upprättandet
bestämmelser

om vilka

Vi anser därför

av denna typ,

även punkt D nedan och avsnitt

har jfr

Aktivare

prisnivån.

prisundersökningar

lokala

får information

kommunen

påverkar

signifikant

i vad som sagts i den

beakta behovet

sin prövning

av stärkt

konkurrens.

B.

Mindre

planer

detaljerade

Enligt reglerna i 5 kap. 7 § PBL kan en kommun i en detaljplan

ange vilken

erfarit

är planerna

i allmänhet

inte särskilt

med

långtgående

användning
gamla

skall ha. Enligt

en byggnad

vad kommittén

såväl som nya vad gäller handelsändamål

detaljerade,

men

begränsningar

sortiment

finns

i möjligheterna

planbestämmelsema
prövningen

det

exempel

att utveckla handeln. Ibland är innebörden

dessutom

kan då frågor

detaljplaner

oklar

uppkomma

att den överensstämmer

och i samband
huruvida

med villkoren

av

med byggnadslovs-

en viss butik

har ett sådant

i planen. Detta ger ett stort
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utrymme

för en diskretionär

prövning

och risk för att olika företagare

inte

behandlas lika.

Kommittén

anser att detaljplanema

verksamheter
ytterligare

som tillåts,

bör vara klargörande

men att man inom typen detaljhandel

uttalades

möjliggör

och förnyelse,

förändring

Preciseringar
Beträffande

bör

göras

möjligheterna

men att det även

som kan motivera

en reglering

s. 577

att inte

görs mer detaljerade

än vad som är förenligt

också

bör

föreslå ändringar

Samtidigt

kommunen

C.

kvar

Behandla

stora,

krävs särskilda skäl
har stöd i en över-

med PBL.

sammanställa

Kommittén
hur

med sina detaljvillkor.

anser

erfordras

bättre tillgodoses.

att en sådan ändring

eftersom

inte

kommunerna

samt att om det skulle

peka

genomslagskraft

s. 578.

alla befintliga
Som tidigare

inte torde

planer alltjämt

har påpekats

har

även andra medel än PBL att tillgå.

alla företag

I konsultrapporten
tre

i detta avseende

vill dock kommittén

ligga

upp och

begränsa

bör bevaka att planerna

i PBL så att konkurrensaspekten

någon omedelbar
skulle

följa

detta.

bör vara möjlig,

eller annan serviceutredning

särskilt

till

detaljhandel

onödigtvis

att kommunen

t.ex.

anser att länsstyrelserna

sina planer

skäl

gruppen

När det är fråga om livsmedel

en reglering,

att boverket

särskilda

inom

så att de

av nya butiksformer.

att en viss reglering

samhällsintresse

varuförsörjningsplan

Kommittén

finns

det

utformas

skall

t.ex. etablering

om

till

är ett

konlcurrensmöjligheterna.

att detaljplaner

endast

uttalade departementschefen

utformar

bör undvika

regleringar.

I PBL-propositionen

siktsplan,

i fråga om vilka

likvärdigt

sägs att kommunen

diskuterar

etableringsfrågor

som också är mest aktiva i kommunens

med de

planeringsarbete.

De
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och de deltar i den lokala

uppvaktar

kommunen

sägs att

kommunerna

eftersom

försöker

kontakter

finner

det

företag

likvärdigt,

understryka

med reglerna

att

kommunen

är det önskvärt

företag i centrum,
det egentligen
outnyttjade
restriktioner

stadskärnan

att kommunen

inte föreligger

lägen i befintliga

för

och bostadområdena,

Ur konkurrensför nya

Om det emellertid

på grund av fysiska
väljer att begränsa

skada den befintliga
så anser kommittén

vid tilldelningen

att

butiksstrukturen

i

att det är viktigt

att

av attraktiva

butikslägen

på

äger. Vem som får köpa marken bör inte styras av

mark som kommunen
företagen

att

Ofta finns det också

hinder eller om kommunen

att inte

försöker

mark eller lokaler

några etableringshinder.

inte vissa företag favoriseras

hur aktiva

erbjuder

sker

och externa lägen i sådan omfattning

planer.

skulle föreligga

sådana

vikten av att planeringsarbetet

i PBL samt att kommunen

bostadsområden

extemetableringarna

men

utvecklar

även andra företag att delta i planeringsarbetet.

uppmuntra
synpunkt

naturligt

vara

men vill samtidigt

öppet och i enlighet

alla

Vidare

är de mest alerta får de också de flesta lägena.

ICA och Konsum

Kommittén

behandla

samhällsdebatten.

varit i planeringsprocessen

företag har andra butiker

i kommunen

och inte heller av om ett

som går med förlust.

Kommunen

bör

i stället sälja till det företag som i öppen tävlan ger det bästa anbudet.
vill

i detta

sammanhang

markanvisningstävlingar
delbetänkandet

Om

kommunen

även peka på möjligheterna
av liknande

slag som de kommittén

s.k.

behandlat

i

om byggsektorn.

väljer

kommunen

inte enbart

konsortium

som kommit

att gå

i en s.k.

förhandla

bör också verka för att privata

Att vi rekommenderar

förhandlingsplanering

med den handelskedja

med initiativ

utan även med andra intresserade

försäljning

att anordna

Vi

och planförslag

företag inkl.

byggkonsortier

att kommunerna

bör

det bygg-

eller

för en exploatering

s.k. frifräsare.

Kommunen

inte utestänger nya företag.

bör beakta konkurrensen

av mark avsedd för externetableringar

kan förefalla

även vid
inkonse-
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kvent, eftersom

målsättningen

konsumenterna

köper.

är att uppnå lägre priser för de varor som

Att kommunen

handelskedja

eller ett byggkonsortium

detta företag

också kommer

som helst möjligheter
prispolitik.

därför

bör

Ge möjligheter

De stora kedjorna
lågprisbutiker,

landet. Särskilt

lägen.

naturnödvändighet

alltid

centrum.

för

måste vara så. Ibland

att

dessutom

ligger

samtidigt

stärka fackhandeln

av de intervjuade

numera

även i andra

oftast

tillgänglighet

personerna

lägen,

Enligt

att det är viktigt

-

bör

kunna

som

i anslutning

till

och bilförsäljningslokaler
som har tillräckligt

stadskärnan

i centrum.

inte att det med

t.ex.

dagligvaruhandel.
till

och de ligger

kan det finnas lokaler

och

ett levande centrum,

veckohandeln

Om

med

sådana lokaler

kan en lågprisetablering

konsultrapporten

ansåg flera

att slå vakt om fackhandeln
medan dagligvaruhandeln
förläggas

i lägen

med

god

med främst bil.

Att lågprishandel
för kommuner

medge

gångavstånd

för att kunna bibehålla

satsat på

av deras medlemmar

dock naturligtvis

i goda kommunikationslägen

parkeringsplatser

utsträckning

kan dock märkas på flera håll i

Det kan t.ex. finnas nedlagda industrier

som ligger

om goda exempel

drivs av s.k. frifräsare

Detta innebär

för lågprishandel

är lämpliga

sälja

har tagit in lâgprisbutiker.

lågprisbutikerna

i regel i externa

för lägre priser.

är begränsad

och informera

En viss förändring

har inga

markpolitik.

att majoriteten

beroende

D-gruppen

Det mest utpräglade

etableringar

inte i någon större

har hittills

butiker.

en garanti

och bedriva en aktiv

till lågprisbtzriker

delvis

vanliga

för

och kommunen

lång sikt styra företagets

eller

utgör

om marken

marken i öppen konkurrens

driver

på kort

Endast en hård konkurrens

Kommunen

D.

utgör inte heller någon garanti för att

att hålla låga priser

att varken

mark till en detalj-

bort

skänker

kan förekomma

i olika lägen bör rimligen

att acceptera lågprisetableringar.

Avgörande

göra det lättare
år sannolikt

inte
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i första hand läget utan tillgång
och på parkeringsutrymmen.
garanti

för låga priser,

på billiga

och lämpligt

Låga lokalkostnader

utformade

är förvisso

men det är oftast en förutsättning

skall spela en aktivt priskonkurrerande
se till att detta också genomförs.

roll. Konkurrenssituationen

Kommittén

nödvändigheten

understryka

av nya etableringar

konsekvenser
kommuner

även beaktar vilka

dessa kommer att medföra.

som försöker att kombinera

16.3

Ökad

16.3.1

Allmänt

Kommittén

av handelshinder

Att frihandel

bort

konkurrens
griper

anser att boverket

om konkurrens

olika undersökningar

har undersökningar

som alla visat på

och prisutveckling
refererats

resp. importex-

som visar att slopande

vinster.

handelshinder

och

är idag i hög grad inriktad
andra

barriärer

från utländska företag. Handelspolitiken

således nu allt mer

importlicenser

som genom

för ett litet land som Sverige är i det närmaste

Den svenska handelspolitiken

dock en klar skillnad.

bör ges

och handelshinder

kan leda till stora ekonomiska

tekniska

med krav

importkonkurrens

är viktigt

självklarhet.

sociala och miljömässiga

Det finns dock många exempel på

Kommittén

ett starkt samband mellan produktivitetsVidare

vid

skapa en god butiksstruktur.

har i kapitel 3 redovisat

port-andelar.

av att kommunen

och ge exempel på kommuner

olika typer av åtgärder lyckats

får sedan

krav på lågprisetableringar

på att bevara en levande stadskärna.
i uppdrag att följa utvecklingen

en

Här kan ibland skäl tala för att man inte
utan acceptera flera.

prövning

inte alltid

för att butiken

bör nöja sig med en lågprisetablering

vill emellertid

lokaler

i varandra.

I handelspolitiken

samt frivilliga

eller

mot

på att

handel

och

och konkurrenspolitiken

Deñnitionsmässigt

föreligger

kan således ingå att införa

tvingande

en

importkvoter

o.d.

det

tullar,
Sådana

324

ett av syftena med denna i stället är att öppna marknader

integrationen

Den förväntade

ekonomiska

att lagstiftning

och andra förhållanden

betydligt
handlingar

pågår

ekonomiskt

samarbetsområde

om det s.k.

och mellan EG och EFTA.
bygga på den lagstiftning

i allt

risk

bl.a.

friare

tionen

i flera

påverka

storföretag

kommer

Samtidigt

länder.

marknaden.

utnyttjar

sannolikt

mellan

För ett litet och starkt

det i denna utveckling

en

en marknadsdominerande

På en internationell
fusioner

enskilda

genom
utvecklingen

marknad

med

och andra konkur-

staters möjligheter

regleringar

att klara sig på

blir förmågan

och inte snedvridas

Företagens

av subventioner

att

subventioner.

och

i Sverige och

Import är bra för konkurrensen

i näringslivet.

för konkurrensförmågan
vara likvärdiga

utvecklas.

minskas

utveckling

för den ekonomiska

den internationella

i framtiden

som vidtas av företag, att få effekter på konkurrenssitua-

näringslivets

Avgörande

inom
förutsätts

integrationen

av den ekonomiska

land som Sverige ligger

kapitalrörelser

rensbegränsningar,

att skapa ett

konkurrensförhållandena

att ta ut monopolvinster.

till

till

För-

som gäller inom EG.

för att internationella

ställning

arbetet.

för handelsutbytet

Konkurrensreglema

Europas länder och av hur världshandeln
utrikeshandelsberoende

beaktas i

behöver

med enhetliga konkurrensförutsättningar

grad att påverkas

högre

Sverige

som syftar

EES-avtalet,

nu ter sig kommer

Som utvecklingen

kommer att innebära

i Västeuropa
utanför

kapitel 9.

jfr

i det konkurrensvårdande

grad än hittills

högre

eftersom

vara del av konkurrenspolitiken,

kan aldrig

mot frihandel

hinder

arbetsvillkor

bör dock

eller diskriminerande

regleringar.

Mot denna bakgrund
konkurrensen
krav

sättningarna

att bevaka att

mellan företag i olika länder sker på lika villkor.

på kunskap

internationella

allt viktigare

blir det i en nära framtid

om

företag,

dels

konkurrensbegränsningar

dels hur statliga regler

i såväl Sverige

som viktigare

påverkar

som

Det ställer
tillämpas

av

konkurrensförut-

konkurrentländer.

Offentliga
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regleringar
ningarna

liksom

olika

kan påverka

av subventioner

förutsätt-

och fungera som handelshinder.

för konkurrens

Handelspolitik

former

i betydelsen

av överenskommelser

åtgärder som tar bort handelshinder

om handel

och främjar konkurrens

ersätts av

i handelsutbytet

mellan olika länder.

Handelshinder

kan ta sig formen av

företags

internationella

hemmamarknadsskydd
-

tullar,

om marknadsuppdelning,

överenskommelser
etc.
och kvantitativa

antidumpningsavgifter

importrestriktioner

som

beslutas av statsmakterna
ägande och etableringskontroll

-

regler om utländskt

-

statligt stöd till företag genom subventioner
som påverkar

skatteregler
-

nationella

föreskrifter,

av myndigheter
-

diskriminering

Den nuvarande

konkurrensförutsättningamai

tekniska

konkurrensvårdande

den svenska

särskilt

stor betydelse

i frågor

ekonomiskt

övervakning
kan kräva.

marknaden

-

konkurrensregler,

av konkurrensförutsättningamai
Effektivitetsskäl

samman de väsentligt
konkurrensmyndigheter.

har hittills

som rör handeln

samarbete

EES

-

dels

blir

Målet

det nödvändigt
den

att

inte tillmätts

med andra länder.

samordna

mer

I ett

att dels
aktiva

olika länder som regelsystemet

kan anföras för att

utökade kontakter

på ett

är inte uppbyggd

organisationen

över dessa olika förutsättningar.

konkurrens

gemensamma

som beslutas

vid upphandling.

främja

skapa

och standarder

normer

eller andra organ

sådant sätt att den ger överblick

västeuropeiskt

eller i form av förmånliga

myndighetsnivän

hålla

som kan väntas med andra länders
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anser kommittén

denna bakgrund

Mot

koordinera

de handelspolitiska

Konkurrensmyndigheten
handelspolitiska

myndigheten

fråga om utredningar
upphandling
avsnitt

handling.

163.5

vad

Iavsnitt

gäller

samverkan

16.3.2

Tekniska

de praktiskt

Tekniska

diskutera

tekniska

samarbete.

Vi kommer

uppgiftsfördelningen

handelshinder

viktigaste

kvarstående

eng.

Technical

i

mellan

offentlig

resp.

i

upp-

eller beskaffade

märkas,

kontrolleras.

och

handelshindren
Barriers

i övrigt

överenskommelser

handelshinder.

parterna

att genom

tekniska föreskrifter.

Till

stor

notifiering

s.k.

länderna i förebyggande

uppstår

och på hur de t.ex.

miljö

kan

fördyra

skall
pro-

eller arbetsmiljö.

går ut på att förhindra

del

handlar

underrätta

När ansvariga myndigheter

föreskrifter

TBT

Bakom kraven kan ligga hänsyn till

t.ex. säkerhet, allmän hälsa, konsumentskydd,

tekniska

to Trade,

Sådana skillnader

och de skapar handelshinder.

Flera internationella

hör de tekniska.

i skilda länder ställer olika krav på hur varor

skall vara utformade

om tekniska

särskilt

med andra myndigheter.

genom att tekniska föreskrifter

duktionen

den

handelshinder

handelshinder

provas

Detta gäller

med

Även i frågan om offentlig

med ett utvecklat
att

insatserna.

samarbete

nära

kommerskollegium.

att bättre

17.3.5 kommer vi mera allmänt att diskutera konkurrens-

myndighetens

Till

ha ett

om tekniska handelshinder.

och

myndigheterna

därför
-

är det nödvändigt

16.3.2

de konkurrenspolitiska

och

bör

att det är nödvändigt

det om
varandra

och avlägsna

skyldigheter
om förslag

för
till

på detta sätt får kännedom

som är under utarbetande

i andra länder,

syfte lämna varandra synpunkter

kan

föreskriftemas

utformning.

Den övergripande

överenskommelsen

området är GATllöverenskommel-

sen om tekniska handelshinder,

den s.k. TBT-koden,

anslutit

har

sig.

EFTA

och

EG

sedan länge

till vilken Sverige har
interna

procedurer

för

327
notiñering

av förslag

till

föreskrifter.

tekniska

TBT-kod.

seenden strängare än de som gäller enligt GATTs

är central myndighet

Kommerskollegium

7 ingår i kommerskollegiums

kapitel

information

Under

med de internationella

förra

föranledde

för att undanröja handelshinder
till tekniska

regler

notiñeras

i

överenskommelsema.

året ratiñerades
allvarliga

av

b1.a. att delge myndigheter

uppgift

natur samt att se till att förslag

av teknisk
enlighet

för rikets handel. Som framgår

och EGs verksamhet

om EFTAs

är i vissa hän-

Reglerna

ett 40-tal regler,

ungefär

varav

en tredjedel

grund av att företag i något av GATT-

erinringar

nya reglerna skulle försvåra

ländema bedömt att de föreslagna

deras export

till Sverige.

Enligt

1990:986

förordningen

om tekniska

regler

åligger

det myndighet

som avser att ge ut en regel att särskilt undersöka om det finns samordnande
regler

eller

eller

EG samt att utreda

att anpassa regeln till dessa. Myndigheten

skall också samråda

standarder

möjligheterna

med kommerskollegium

på området

inom EFTA

när det finns risk för att regeln får handelshindran-

de verkningar.

Strävandena

har sedan länge

Regelutfårdande
informera

tekniska

antal tekniska

handelshinder.

Som framgår

integrationsarbetet

UDH,

handelshinder

Av denna redovisning

tekniska

handelshinder.

har ända sedan år 1974 haft skyldighet

myndigheter

begränsat.

skillnader

att undvika

och samråda med kommerskollegium

kan innebära
varit

varit

april

när man utfärdar regler som

Resultatet

av rapporten
1990,

att

av detta arbete har dock

Redovisning

finns det alltjämt

av det svenska
ett mycket

stort

kvar.

framgår

att det inom flera områden

mellan EGs och våra regler.

finns betydande

Vissa av dessa områden

upp i de nu pågående EES-förhandlingarna.

måste tas

Först när dessa förhandlingar
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är klara vet vi i vilken
kvar.

utsträckning

Inom många områden

i skyddsnivåema

hittills

anser kommittén

att avskaffa

handelshinder

Detta gäller

också hur de i praktiken

Regler

som innebär

huvudsakligen

genomförts.

den svenska ekonomin

resultatorienterat.

tekniska

ingår

har inneburit

att

men att
i

För att öka konkurrensen

nu intensifieras

och

bedrivs

mera

är utformade

inte bara hur reglerna

har ofta

handelshinder

mellan olika

att bevaka

företag

också

inom Sverige,
och nya företag.

att reglerna

Kommerskollegiums

begränsar konkurrensen.
till

för

att det är angeläget att arbetet med

stora och små företag eller mellan befintliga
uppgift

möjligt

utan

tillämpas.

konkurrensförhållandena

SPKs

vara

problem vad gäller regelharmoniseringen

regeländringar

tekniska

skillnader

inga väsentliga

anpassa våra regler till EGs.

att arbetet hittills

identifierat

få konkreta

att få finnas

kommer

dessa områden

inom

att omedelbart

konstaterar

myndigheterna

finns det emellertid

och det skulle

svenska myndigheter

Kommittén

som särregleringar

sett inte

totalt

effekter
t.ex.

på

mellan

I NOs och
onödigtvis

uppgift är däremot begränsad

att bevaka att våra och andra länders regler

inte hindrar

import

och

export.

organisation

NO och SPK har idag en branschuppdelad
sin marknadsbevakning
olika

branscherna.

Detta

marknadsförhållandena
tekniska

regler.

löpande kontakter
ger

och att bedöma

också sätta sig in i bakgrunden
med de ansvariga

myndigheterna

Vid kommerskollegium

med företag verksamma

möjligheter

De som handlägger

och de har genom

att bygga
effekterna

upp kunskaper

om

på konkurrensen

av

ärenden enligt konkurrenslagen

och motiven

måste

för reglerna och föra en dialog

om reglernas utformning

och tillämpning.

handläggs alla frågor som rör tekniska

der, inom en särskild byrå, femte utrikeshandelsbyrån.
10 tjänster för tillämpningen

inom de

av TBT-förordningen,

handelshin-

Vid denna finns ca

analyser av handelshin-
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i internationella

der samt deltagande

och förberedelser

förhandlingar

av

dessa.

hetens regler

skall granska

myndig-

och att statens mät- och provstyrelse

skall bevaka

tekniska

Därtill

och härvid verka

kommerskollegiums
bättre

samordnas.
frågor

av tekniska handels-

uppgifter

handelshinder.

Härvid

bör även

för dessa frågor

huvudansvaret

till

17.

är att detta skulle

om den svenska

av uppgiftsför-

göras

fördel med att samordna konkurrensverkets

En ytterligare

informera

om tekniska

att överföra

se kapitel

konkurrensverket

bör därför

En översyn

möjligheterna

undersökas

bevakning

och konkurrensverkets

vad gäller

delningen

för

bör kunna uppnås om

bedömer att en betydande effektivisering

Kommittén

ge möjlighet

och kommerskolett positivt

att

konkurrenslagstiftningen

i samband

sätt

med att

arbetar för att ändra sådana tekniska regler i andra länder som

myndigheten

svenska företags exportmöjligheter.

begränsar

Möjligheterna

effektivisering

till

senare årens utveckling
medvetna

om

Deltagande

verksamhet.

bör härvid

har inneburit

handelspolitiska

i internationellt

sektorer har blivit

fattande

och kontroll

samordning.

internationell

legiums

kommer

krav på provning

som innehåller

hinder

skall arbeta med

att även RRV

uppgifter.

likartade

regler

att två myndigheter

anser att det är orationellt

Kommittén

Denna

inventeringen

EES-förhandlingarna.

att myndigheterna

konsekvenser

samarbete

ett naturligt

ses mot bakgrund

av

i hög grad blivit

teknisk

av bl.a.

har förstärkts
tekniska

regelgivning.
skilda

om regelharmonisering

inslag i de flesta föreskrivande

utveckling

av att de

regler,

myndigheters

den pågående,

om-

som sammanhänger

med

under
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När EES-förhandlingarna
kommer

avslutas kommer

arbetet att gå

då inte längre bara att handla om att informera

regler och att verka för att tekniska handelshinder
avtal kommer

de berörda regelutfárdande

själva i högre grad svara för erforderliga

Uppgiften
kvarstår

utan i ett EES-

reglerna.

Ansvaret

myndigheterna

internationella

att bevaka

att konkurrensen
europeiska

Den

mellan

företag

integrationen

för

och de måste

kontakter.

att ta fram underlag och att bevaka att handelspolitiska
dock. Det blir också som framhållits

villkor.

om nya och ändrade

avskaffas,

vi att bli bundna av att harmonisera

detta måste ligga

i en ny fas. Det

avtal följs

i avsnitt

l6.3.1

allt viktigare

i skilda

länder

sker på lika

enligt

vår

understryker

behovet av att bättre samordna kommerskollegiums

mening

och konkurrensmyndig-

hetens uppgifter.

l6.3.3

Nordiska

typgodkännanden

Bakgrund

EG har beslLtat
harmonisering
direktiv

att tillämpa

av regler.

utformas

den s.k. nya metoden

detaljerade

Mera

stället av de europeiska

standardiseringsorganen.

denna utveckling

eftersom

198990288

föreslogs

åtgärder

för

att dels

medverkan

i standardiseringen,

ringsprojekt

inom ramen för statens särskilda

konsumentskydd

199091287

och

miljöskydd.

stärka

och kontroll.

På sikt kommer

för företagen och en ökad konkurrens
provningsorgan

i olika

i
är

deltar

propositionen
det svenska

dels ge bidrag till standardise-

I

ansvar för säkerhet,
tillväxtpropositionen

redovisas även åtgärder för europaharmonisering

risk provning

utformas

som EG-ländema

Iden näringspolitiska

näringslivets

miljö,

regler

Från svensk synpunkt

på lika villkor

idet europeiska standardiseringsarbetet.
prop.

för

Approach

Denna innebär att de gemensamma reglerna i EGs

mera övergripande.

positiv

New

arbetsprop.

av obligato-

detta att leda till förenklingar

genom att företagen kan vända sig till

länder för att få en produkt

provad

och godkänd.
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Vissa åtgärder
konkurrens.
nordiska

har redan vidtagits

Det gäller bl.a. i fråga om byggmaterial

typgodkännanden

I konkurrenskommitténs
om nordiskt

stitutioner

i våra nordiska

I kommitténs

betänkande

våren

senarelägga

att

av reglerna
och

vissa uppräknade
som likvärdigt

inmed

av boverket.

Konkurrensen

fortfarande

inom

typgodkännande
tekniska

Följande

byggbosektom

att erfarenheterna

SOU

av den nya kontroll-

var begränsade och att vi därför
Vi konstaterade

måste

också att

nära hänger samman med EGs arbete

handelshinder

av det europeiska standardiserings-

som Sverige deltar

vid

skall betraktas

denna del av utredningsuppdraget.

undanröja

utvecklingen

som gjorts

grannländer,

kommittén

1990

frågan om nordiskt

1989.

Det nya systemet innebär att en provning

utfärdat

konstaterade

ordningen

sommaren

import-

där systemet med s.k.

uppdrag ingår att analysera effekterna

av en byggprodukt,

ett typgodkännande

med

infördes

typgodkännande.

godkännande

1990:62

för att denna vägen underlätta

på byggområdet

och

med

och certifieringssamarbetet,

framhölls:

EG arbetar inte enbart med att harmonisera tekniska regler utan även med
provningsoch godkännandeprocedurer.
Inom EG är
att harmonisera
avsikten att så långt möjligt ersätta myndighetsgodkännanden
med en
privaträttslig
certifiering.
Kommittén
anser att en byggprodukt
som
uppfyller kraven i en som svensk standard utfärdad europeisk standard skall
godtas av byggnadsnämnderna
samma sätt som idag gäller i frågan om
typgodkännanden
Någon
av boverket eller av nordiska provningsorgan.
förnyad provning
skall således för dessa standardiserade
och kontroll
produkter inte behövas, utan ett certifikat från ett europeiskt kontrollorgan
bör normalt räcka. En sådan ordning innebär både tids- och kostnadsbesparingar.
Kommittén anser att det bör uppdras
boverket att i samarbete med statens
mät- och provråd och Standardiseringskommissionen
närmare utreda hur ett
sådant certifieringssystem
skall kunna införas i Sverige och vilka författningsändringar
som härvid eventuellt kan behövas.

332

givit

210-211

till tillväxtpropositionen

har i anslutning

Regeringen

boverket

med denna innebörd.

ett uppdrag

avseende på import

har

av nordiska
med

har dragit störst nytta

det land som hittills

från Norge,

Kommittén

oss på att studera effekterna

Vi har koncentrerat

typgodkännanden.

s.

analys av effekterna

valt att bara göra en begränsad

därför

l9909l:87

prop.

av den nya kontrollordningen.

Kommitténs

undersökning

Kommittén

har uppdragit

till en norsk konsult

en mindre

undersökning

av hur

effekter

fått.

det

Resultatet

typgodkjenning

Oslo,

framgår

Av rapporten

byggmaterial

1991.

framhålls

inriktat

dukter.

Överenskommelser

att

leverantörer

av nordiskt

år 1988 till drygt 1,3 miljarder

Detta är
har enligt

till utvecklingen.

effekterna

inom

godkânnanden

för

ramen

Nordiska

infördes.

av byggpro-

kommittén

för

områden slutits redan innan

togs sommaren

hade också fått sina produkter

Sverige innan den nya ordningen

av den nya kontrollord-

Det nordiska samarbetet har i många

till stånd ömsesidiga

typgodkännanden

handeln med byggelement

Nkr

under denna period

haft en överefterfrågan.

hade också inom fler viktiga

beslutet om nordiska

Effekter

-

utan den nya kontrollordningen

mellan olika områden.

byggbestämmelser

i rapporten

från Norge till Sverige för flera viktiga

att de praktiska

år varit

och vilka

presenteras i bilaga

Rapporten

medan vi i Sverige

helt klart bidragit

ningen varierar

Sverige

i Norge

redovisas

till detta är att byggkonjunkturen

dock inte den enda förklaringen,

I rapporten

til

Norge

växt från nästan ingenting

dålig i Norge,

rapporten

undersökningen

att exporten

år 1990. En förklaring
varit

april

uppfattats

systemet

av

fra

av byggevarer

Eksport

genomföra
- Ivar Foss - att

1989. Flera ledande

typgodkända

av boverket

i

Störst betydelse har den haft för

och prefabricerade

hus samt dörrar och fönster.
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En förutsättning

är att de grundläggande

typgodkännanden

för nordiska

Enligt

kraven på säkerhet, hälsa och miljö skall upprätthållas.

Bara för enstaka produkter

det i dessa avseenden varit få problem.
uppstått diskussioner

om de norska kraven varit likvärdiga

betonas

I rapporten
nordiska

starkt

den psykologiska

har

har det

med de svenska.

på avsett sätt.

efekten

Som en sammanfattning

fått.

typgodkännanden

som beslutet

om

av utredningens

följande intervj uuttalande från en representant vid

resultat citeras i rapporten
ett norskt provnings-

att ha fungerat

förefaller

Själva kontrollordningen

rapporten

och godkännandeorgan.

Nå tror industrien at handelshindrerne er borte. For trodde de at hindreme
Ingen av delene er helt riktig.
var nestan uoverstigelige.

Kommitténs

slutsatser

Kommitténs

slutsats

bidragit

till den dämpning

kunnat noteras. Enligt uppgifter
även

svenska

upphandla

Enligt

byggmaterial

uppgift

föreskrifter

inte

bidragit

och att den ökade

till

utvecklingen

genom

har

att direkt-

har systemet inte vållat några större problem
behövt

förhindra

svenska brandskyddskraven.

brandvarnare.

nordiskt

från den svenska branschorganisationen

utnyttja

import

dörr- och väggpartier

har lägre säkerhetsnivå,

med

som under senare tid

av prisökningen

närvarande är dock en sådan föreskrift
brandavskiljande

systemet

i Norge.

från boverket

har hittills

och verket
särskilda

byggföretag

är att

har varit framgångsrikt

av byggprodukter

typgodkännande
importen

av undersökningen

av

sina möjligheter
en viss

under utarbetande.
från Norge,

Detta beror emellertid

att genom

byggprodukt.

Det gäller glasade

som inte uppfyller
inte

För

de

att man i Norge

utan på att man där i stället har hårdare krav
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Kommittén

anser att systemet med nordiskt

typgodkännande

tills vidare bör vara kvar i sin nuvarande
av det europeiska

ersättas
utveckling

Trots

många

års arbete

kontrollordningar

form. På sikt kommer det dock att
för

systemet

se delbetänkandet

detaljer

certifiering

nordisk

finns fortfarande

nivå

för

att samordna

flera skillnader
provning

kvar.

positiva

och märkning.

erfarenheterna

från

Kommittén

bör prövas

princip

regler i Norden.

likvärdiga

får en starkt ökad efterfrågan

även inom

och

Vid export krävs

i reglerna

eller om

anser att mot bakgrund

byggvaruområdet

typgodkännanden

regler

eller en ny godkännande-

Ofta rör det sig bara om smärre skillnader
i provning

som nu är under

om byggbosektom.

därför inom många områden en förnyad
procedur.

av byggmaterial

systemet

andra områden

med

av de

nordiska

där man har i

Särskilt om man på en viss typ av varor

med stigande priser,

bör systemet prövas för

att snabbt öka utbudet.

Det är också självfallet
med nordiska

systemet
samverkan
tekniska

önskvärt att även de övriga nordiska länderna prövar
typgodkännanden.

mellan de nordiska

regler och provningsmetoder

16.4

Undvik

16.4.1

Den allmänna

Konkurrenspolitiken
resursutnyttjande

möjligheter

i det arbete med att harmonisera

som påbörjats

bygger

prisregleringens

i Västeuropa.

avveckling

tanken att konkurrens

i samhällsekonomin
till efterfrågan.

och tvingar

andel av den välfärd

Konkurrens

främjar

företagen

Konkurrensen

att ta ut högre priser och bidrar därigenom

terna en rättmätig

med en

prisregleringar

anpassa sin produktion

näringsliv.

länderna

Det är också önskvärt

ett effektivt
att hela tiden

begränsar företagens
till att ge konsumen-

som kan skapas av ett dynamiskt

är marknadsekonomins

prisregulator.
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Prispolitik

var en benämning

andra världskrigets
är 1956 liksom

början.

på den typ av prisreglering

Krigsärens

den offentliga

som infördes

särskilda prislagstiftning

priskontroll

vid

avskaffades

som hade administrerats

av

statens priskontrollnämnd.

I besluten är 1956 om ny näringsfrihets-

och konkurrenslagstiftning

fast att direkt

förekomma

ekonomiska

prisreglering

förhållanden

prisregulator.

endast borde

och att konkurrensen

Statsmaktemas

övergång från en regleringslinje
konkurrenslinjen.
aktiviteterna

Som

en

under extraordinära
skulle fungera som

normalt

ställningstaganden

sades vara uttryck

till en ny huvudprincip
sammanfattande

slogs

för en

inom prispolitiken

benämning

på

de

-

statliga

inom det här området användes orden pris- och konkurrenspoli-

tik.

Rådande uppfattning
klargjordes
allmän

om sambanden mellan pris- och konkurrenspolitiken

dels av finansministern

prisregleringslag,

behandlade lagstiftningen
Det framhölls
tillräckligt

om konkurrensbegränsnin

na kan skaffa sig kännedom

särskild

betydelse

prisbildningen
effektivitet

kostnader

att kunna

till

1956:148

bedöma

finansministern

tider får tillräcklig

konkurrensen

av uppgifter

blir

Om prisreglering

Den statliga verksamheten

analys av prisutvecklingen

som

bl.a. att konsumenter-

var det enligt

om

en

g och uppgiftsskyldighet.

förutsätter

under normala

bestå i inhämtande

m.m.,

i prop.

om priser och prisbildning.

i undantagsfall

som prisregulator.

fortsättningsvis

konkurrens

att samhället

för

med förslag

kan undvaras endast om konkurrensen

En effektiv

endast skall få tillgripas

1956:147

dels av handelsministem

att prisregleringen

effektiv.

i prop.

av

insyn i

har erforderlig
skulle därför även

om priser,

marginaler,

samt specialundersökningar

i

prisfrågor.

Allmänna

prisregleringslagen

användas

vid

dels krig

1956:236

och krigsfara,

stegring av det allmänna prisläget.

var en beredskapslag,
dels betydande

Senare blev det möjligt

avsedd att

fara för allvarlig
att sätta allmänna
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prisregleringslagen
viktigare

eller

varu-

regleringslinjen
politiken.
varit

i tillämpning

Lagen tillämpades

prisregleringslag

styra
särskilt

tjänsteområden;

under lång tid varit

i tillämpning

Utanför

efter

praktiskt

trädde i kraft prop.

sådana som har stor betydelse

och bostads-,

livsmedels-

och

1973

har

och har sedan dess

till år 1990, då en ny
198990:21,

tillämpningsområde

FiU 9.

har staten ingripit

inom

och produktionsförutsättningar

år

inslag i den ekonomiska

ett normalt

taget hela tiden fram

1989:978

på

prisstegring

en lagändring

första gången 1970-1971

prisregleringslagens

priser

redan vid fara för allvarlig

flera

samhällssektorer,

för hushållens ekonomi,

som försvårar

kan i många fall innebära konkurrensbegränsningar

dvs. byggregleringar

Nationella

transportsektorema.

för att

handelsut-

bytet.

Under
inom

senare år har regleringslinjen
de mest reglerade

sektorerna

som har särskild

marknaderna

I synen på avvägningen
en eller påverka

konkurrensen

varit

förefaller

de finansiella
utifrån.

betonats i förhållande

en av nämndens

fick

instruktion

och ersattes av en mer allmänt

regeringen

om förändringar

behov

av att reglera

instruktion

och

Från den tidpunkten

till insamling

priserna

har

av prisuppgifter

Åliggandet att till
togs bort

hållen skyldighet

ur verkets

att underrätta

i fråga om pris- och andra konkurrensförhållan-

den som kan komma i konflikt

med övergripande

Vidare utökades verksamhetsområdet
verksamhet.

ändrad

huvuduppgifter.

anmäla

ha inträffat

en klar omsvängning

och kartellnämnd

regeringen

också offentlig

inom

betydelse för konkurrensen

statens pris- och konkurrensverk.

konkurrensbevakningen
som tidigare

och dessutom

också

mellan statliga åtgärder för att styra prisutveckling-

år 1988, när statens prisdöptes om till

fått vika för konkurrenslinjen

samhällsekonomiska

till att avse inte bara näringslivet

mål.
utan
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råder enighet

om dels att det behövs en lagstiftning

extraordinära

krissituationer
åtgärder

prisreglerande
politiken.

om vissa ekonomisk-politiska

ställningstagande

våren

inte

i

prisregleringslagen
anfört

dels att

i den ekonomiska

inslag

inte får bli permanenta

i

åtgärder m.m.

riksdagens godkännande av att få tillämpa prisreglerings-

Riksdagens

regeringen

för prisregleringar

och avspärming,

såsom krig, krigsfara

198990:l14

I prop.

begärde regeringen
lagen.

betonades att det

år 1989 om den nya prisregleringslagen

I riksdagsbeslutet

kan

sättas

i propositionen.

1990

innebar

tillämpning

Mot

att

på de grunder

som

har SPK i sin

denna bakgrund

i fortsättningen

1990 bedömt att prisregleringsverktyget

anslagsframställning

emellertid

endast kan användas i mycket begränsad omfattning.

inom

Avregleringar
förutsättningarna

viktiga

uppgifter

sektorn innebär en markering
statliga

prisregleringar

undantagsfall,

till

betydelse.

endast skall

fortsättningsvis

Avsikten

förekomma

prisregleringslag

som 1956 års allmänna

om
av

även den offentliga

att omfatta

av konkurrensens

uttalande

och utvidgningen

av prisregleringslagen

för tillämpning

konkurrensmyndighetemas

riksdagens

samhällssektorer,

är att

i sådana

ursprungligen

var

avsedd för.

Kommittén
liksom
entydigt

konstaterar

som gjorts

de utvärderingar
visar att prisstopp

ningar och att prisregleringar
effekter

inte är ett effektivt
långsiktigt

medel att hålla igen prisök-

får negativa

samhällsekonomiska

och dynamiken

i näringslivet.

nu genom riksdagens beslut återfått sin karaktär

en ren beredskapslagstiftning
välmotiverad

forskningen,

av vissa prisregleringar,

i Sverige

med avseende på resursallokeringen

Att prisregleringslagen

ekonomiska

att den internationella

är därför enligt kommitténs

åtgärd. Kommittén

återkommer

bör få för konkurrensmyndighetemas

till vilka

verksamhet.

av

mening en mycket
konsekvenser

detta
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16.4.2

Avveckling

den allmänna

Förutom

av särskilda

prisregleringar

prisregleringen

särskilda prisregleringar,

finns

dvs. priskontroller

stöd av annan lagstiftning

det inom

och prispåverkan

och som administreras

kontroll

tillämpa.

som sker med

i praktiken

styrning

fastställde

av diskontot,

vilka

än

och man tänker inte

är att betrakta som en prisreglering.

exempel härpå kan nämnas riksbankens
innebar att riksbanken

områden

av andra myndigheter

SPK. Ofta har man andra namn på dessa prisregleringar
alltid på att myndighetens

många

räntor

Med detta system fick man inte någon effektiv

Som

som tidigare

bankerna

konkurrens

skulle
mellan

bankerna.

1 delbetänkandet
vi redogjort

Konkurrensen

inom livsmedelssektorn

för prisregleringssystemet

SOU

inom jordbruket.

1990:25

har

Statsmaktema

har

fattat beslut om att detta system skall avvecklas.

I delbetänkandet
kommittén
de linjer

Konkurrensen

att luftfartsverkets

i inrikesflyget
kontroll

som vid en avreglering

Tillväxtpropositionen
till avveckling

SOU

av biljettpriserna

börjar att trafikeras

som vi tidigare

av priskontrollen,

redogjort

mening även priskontrollen

I

delbetänkandet

berördes

på

för innehåller

inget förslag
med hänsyn

och väl fungerande

tas bör dock enligt kommitténs

tas bort.

Konkurrensen

prisregleringsfrägor

bostadsnämndernas

skulle upphöra

vilket inte heller vore lämpligt

När nästa steg i avregleringen

föreslog

av mer än ett företag.

till att förslaget inte torde komma att leda till en effektiv
konkurrens.

1990:58

inom
i

två

kostnadskontroll,

föreslog att länsbostadsnämndernas
med att bostadsñnansieringssystemet

byggbosektorn

sammanhang,

SOU

nämligen

dels bruksvärdesystemet.
kostnadskontroll

1990:62
dels

läns-

Kommittén

skulle slopas i samband

gjordes om. Beslutet hösten 1990 om

att införa s.k. räntelån innehöll

dock inte något förslag om slopad kontroll.

Med hänsyn till att räntelånen

innebär en mindre grad av subventionering

339
och med hänsyn till att balansen på byggmarknaden
kommittén

att förslaget

har förbättrats

att slopa länsbostadsnämndemas

anser

kostnadskontroll

åter bör aktualiseras.

Beträffande

bruksvärdesystemet

borde ändras. Regeringen
institut

statens

för

ansåg kommittén

har genom beslut den 27 juni

byggnadsforskning

hyreslagstiftningens

att tillämpningen

bruksvärdesregler.

1991 uppdragit

utvärdera

att

Kommittén

av det

tillämpningen

har därför

av

avstått från

att själv göra en utvärdering.

Även inom andra områden
prisregleringar.
förteckning

I konkurrensmyndighetens

över och att informera

ler som finns.
förbud

Detta är angeläget

mot horisontell

områden
reglering.

än de nu uppräknade

förbudet

Kommittén

avreglering

kommer

prisregleringar

till

förutsätter

konkurrens

Ändra

lagen 1956:245

rensförhållanden
erfordras

UL

bör ingå att göra en
priskontrol-

med hänsyn till att vi föreslår

ett

och man då måste veta inom vilka

följd

av att det finns

att det i regeringens

och att konkurrensverket

16.4.3

Enligt

bl.a.

att ingå en systematisk

i uppdrag att studera möjligheterna
en effektiv

uppgifter

om alla författningsreglerade

prissamverkan

inte gäller

finns det kvar inslag av

en offentlig

fortsatta

genomgång

pris-

arbete med

av kvarvarande

inom vissa områden kommer att få
priskontroll

att ersätta kvarvarande

som håller priserna

med

nere.

uppgiftsskyldighetsreglerna

om uppgiftsskyldighet
år företagare

skyldiga

pris- och konkur-

rörande

att lämna de uppgifter

som

för att främja allmän kännedom om pris- och konkurrensförhållan-

den inom näringslivet.
av uppgift

Om det erfordras

är också annan skyldig

för kontroll

att lämna uppgifter.

eller fullständigande
Vidare

åligger

företagare att efter anmaning lämna uppgift om konkurrensbegränsning
berör hans verksamhetsområde
omsättnings-

och

det
som

och som har avseende på pris-, produktions-,

transportförhållanden

av beskaffenhet

att inverka
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prisbildningen.

Uppgiftsskyldigheten

yrkeshemlighet

av teknisk

Företagare

natur.

handahålla konkurrensbegränsande
andra handlingar.

underlåter,
uppgift

uppsåtligen

Över

uppgifter

eller

eller lämnar felaktig

brottet är grovt,

befogenheter

korrespondens

vitessanktioneras.

kan

uppgift

att inom

Om

och

förelagd

någon

tid lämna

kan han dömas till dagsböter eller,

överenskommelser

om eller eljest erhållit

i lagen föras ett särskilt

I en särskild förordning
att inhämta

kan också åläggas att till-

om

till fängelse i högst ett år eller till dagsböter.

fått uppgift

bestämmelse

röja

att

kan även kallas att inställa sig

av oaktsamhet,

de konkurrensbegränsande

myndighet

skyldighet

myndighet.

lämna

att

inte

avtal, handelsböcker,

Den som är uppgiftsskyldig

inför vederbörande

Skyldigheten

innebär

uppgift

kännedom

vederbörande

om skall enligt en

kartellregister.

1988: 1404 har regeringen

enligt

som

lämnat SPK befogenhet

samt att föra kartellregistret.

UL

har lämnats bank- och försäkringsinspektionema

Motsvarande
på deras resp.

verksamhetsområden.

UL kan sägas ha fyra syften, nämligen

1

-

att ge möjlighet

till

kontroll

om prisstopp

skulle

komma

att

införas

2

-

att ge möjlighet

att få information

de undersökningar

3

4

-

att underlätta

-

att

underlätta

från företag i samband med

som behövs i ett ärende enligt KL

genomförandet

utredningar

av lokala prisundersökningar

som

syftar

till

kännedom om pris- och konkurrensförhållanden

att ge en allmän
inom en bransch
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branschutredningar

eller

utred-

marknadstransparanta

s.k.

ningar.

som vi tidigare

l blir

Punkt

nämnt

vid vissa exceptionella

bara aktuell

förhållanden.

För

att få information

innehåller
kan

enligt

en motsvarande

åberopas,

punkt

eftersom

UL,

om uppgiftsskyldighet

bestämmelse

konkurrensmyndigheten

om

inte

2 behövs

och denna
från

uppgifter

behöver

KL

ett

företag.

enligt punkt 3 behövs uppgiftsskyldigheten,

För lokala prisundersökningar

från öppna källor eller

även om man normalt torde kunna få prisuppgiftema
genom frivilligt

uppgiftslämnande.

uppgiftsskyldigheten
tjänster.

enbart

Vi föreslår

Bestämmelsen

avser

frågor

på olika

om priser

varor

och

prisundersökningar

helt

och att således konkurrensmyndigheten

inte

för lokala

dock att ansvaret

flyttas över till länsstyrelserna

i UL bör begränsas så att

längre skall kunna anmoda företagen att lämna de prisuppgifter

som behövs

för sådana undersökningar.

Vad

punkt

gäller

fortsättningen
minska.

Vi

skall genomföra
bedömer

produktionsförhållanden,

priser

kunna fås från öppna källor
är också en fördel
eftersom

organisationer

och

branschundersökning
diskussioner

m.m.,

företag
måste

om

att etablera
som
till

stora

på frivillig

väg,

samarbete
inom

baseras

med de

branschen.

på intervjuer

med dem som kan branschen och utvecklingstendensema

denna, känner till hur företagen

väljer

om vad som bör göras för att främja

konkurrensmedel
konkurrensen,

bör
Det

ett fruktbart

delar

behöver,

uppgiftslämnande.

kan genomföras

verksamma

är

bör

marknadsförhållanden,

som myndigheten

och genom ett frivilligt

om undersökningarna

det då är lättare

men att omfattningen

branschutredningar
att de uppgifter

dock

även i

att konkurrensmyndigheten

4 anser kommittén

En
och
inom

och kan ge idéer

dvs. information

som
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man svårligen
Kommittén

bedömer

att

genomföra

Förordningen

fram genom ett obligatoriskt

också att man med ett frivilligt

uppgifter

mer korrekta

För

kan tvinga

förslag

vissa

krävs

och länstyrelserna

prisuppgifter

som behövs

m.m.

Om i särskilda

för

ges befogenheter
att kunna

lägen prisreglering

snabbt ändras och den myndighet

för priskontrollen

utses.

Kontroll

uppkomsten

bero på att det finns väsentliga

s.k. naturliga

i

UL.
namn

lokala

de
pris-

skulle behöva införas
som skall ha ansvaret

av monopol

Syftet med KL är bl.a. att förhindra
kan emellertid

får

att inhämta

genomföra

kan förordningen

16.4.4

ändringar

1404 bör också ändras. Konkurrensmyndighetens

i denna bör strykas

undersökningar.

uppgiftslämnande

än vid ett obligatoriskt.

kommitténs

1988:

uppgiftslämnande.

konkurrensbarriärer.

med KL. Om ett monopolföretag

av monopol.

Ett monopol

stordriftsfördelar

Sådana monopol

och andra

kan inte undanröjas

skulle missbruka sin dominerande

ställning

och ta ut ett pris som med hänsyn till kostnaderna och andra omständigheter
är uppenbart för högt kan MD,

om saken är av större vikt, ålägga företaget

att under en viss tid inte överskrida

Ett sådant prisåläggande
tidigare

som
Uppgiften

bort

innebär emellertid

möjligheten

en form av prisreglering,

sagt att konkurrensmyndigheten

är också oförenlig

som administreras

ett högsta pris prisåläggande.

med uppgiften

av andra myndigheter.
till

prisåläggande.

inte

bör

att motverka

Samtidigt

Genomlysningar

syssla

något
med.

prisregleringar

är det dock svårt att ta
av monopolföretags

prissättning

görs av konkurrensmyndigheter

en självklar

uppgift att staten skall kunna ingripa

mot en oskälig prisökning

i de fall man inte med andra typer av åtgärder

kan skapa en fungerande

konkurrens.

världen över och det anses vara
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Vi anser att man i första hand bör ingripa genom att hindra ett monopolföretag att köpa upp företag
utvecklingen

har också gjort att många s.k. naturliga

upp. Vi anser emellertid
för

som är eller kan bli konkurrenter.

att förhindra

konkurrenslinjen

missbruk
föreslår

Konkurrensmyndigheten
undersökning
förhållandena

att möjligheten

vi dock följande

skall liksom

monopol

till prisåläggande

av dominerande

ställning.

bör finnas kvar
För

nu i samband

i monopolföretag.

utreda produktionsSådana monopolut-

bör vara inriktade

branschen

och först om detta skulle visa sig vara omöjligt

MD

KL tillgripas.

att Enna vågar att öka konkurrensen

Myndigheten

kunder

Detta är ett sätt att markera
för att myndigheten

En alternativ

konkurrenslinjen

bör åläggande

på monopol-

som företräder

och samtidigt

dessa.

minska risken

kommer att belastas med denna typ av frågor
- systemet

blir mera självgående.
att på eget initiativ

utan detta bör ankomma

eller på en branschorganisation

inom

inte själv föra talan i

bör dock normalt

med yrkande om prisåläggande,

företagets

att markera

med en konkurrens-

redningar

enligt

nu kan lösas

förändringar.

enligt KL eller på uppdrag från regeringen
och prissättningen

Den tekniska

Formellt

bör dock myndigheten

ha kvar möjligheten

ta upp frågan om ett prisåläggande.

lösning vore att ta bort bestämmelsen

om prisåläggande

i KL

en bestämmelse som för övrigt hittills aldrig har behövt utnyttjas annat än
som ett hot och i stället införa en särskild lag för de monopol
behov av att ingripa
monopol,

mot. Sådan särskild lagstiftning

t.ex. eldistribution

som man har

finns för vissa naturliga

och vatten- och avloppsanläggningar.

dock att strävandena bör vara att ersätta sådana speciella regleringar
generell

reglering

och att särskild

lagstiftning

är en sämre lösning.

Vi anser
med en
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Ökad

16.5

I budgetpropositionen

-

Ökad konkurrens

som ett medel

Avregleringar

Ett alternativ

sektorn

statliga

anges utnyttjande

för

utveckling

av

av den

är följande:

är av avgörande

effektiviteten

främja

den

bilaga 2

Ett par huvudpunkter

sektorn.

och tillväxt.

-

199091:100

prop.

och marknadskrafter

konkurrens
offentliga

inom

konkurrens

betydelse för att öka produktivitet

av olika

sektorer

görs successivt

för att

i ekonomin.

till privatisering

sektorn genom att skilja på rollerna

inom den offentliga

lösningar

är att skapa marknadsliknande

som beställare

och producent.

skall enligt sina tilläggsdirektiv

Kommittén

inom den kommunala
senare betänkande.
konkurrensen

sektorn.

diskuteras

I det följande

exklusive

1991 till 447 miljarder
till

att redovisa

Vi kommer

dessa frågor

i ett

för att främja

endast åtgärder

inom den statliga sektorn.

Statens utgifter,

fereringar

särskilt behandla konkurrensen

statliga

affärsverk

kr. Statens utgifter

hushållen

och höga

och aktiebolag,

dras upp av fortsatt

ränteutgifter.

totala

De

uppgick

år

höga transi

utgifterna

löpande priser ökade under år 1990 med 12,6 %. Under år 1991 beräknas
de enligt kompletteringspropositionen

prop.

199091:150

komma

att öka

med 6,3 %.

År

1990 uppgick

investeringarna

till

den statliga

konsumtionen

12,5 miljarder

totala statliga utgifterna.

kr.,

till

100 miljarder

dvs. omkring

Den statliga konsumtionen

bara öka med 2,7 % och 1992 minska med 2 %.

en fjärdedel

kr.

och

av de

beräknas år 1991 dock
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dvs. de delar av

Om man således enbart ser till den statliga konsumtionen,

således att den inte skall stiga. Ökad användning

och

valmöjligheterna

Skärpta

16.5.1

behovet

begränsa

krav

av

för

även

men

öka

att
i

avgiftshöjningar

sådan

och utvärdering

på uppföljning

bl.a.

innebär flera förändringar,

Den nya statliga budgetprocessen

-

skall kunna höja

som inte är skatteñnansierad.

verksamhet

-

sparkrav,

uppställda

klara

och

effektivitet

inom den

av konkurrens

att behövas för att myndigheterna

statliga sektorn kommer
sin

är inriktningen

som närmast kan påverkas av konkurrenspolitiken,

utgifterna

utveckling

av mål- och resultatstyming

skärpning

av kraven på uppföljning

och analys av resultaten

delegerat verksamhetsansvar

-

minskad detaljstyming

-

innebär att intresset förskjuts

Omläggningen

prövning

för.

myndigheterna

ansvarar

årsredovisning

som behandlar

vid myndigheten.

resultatet
ning

finns

Vägledningar
Vägledning

rutiner

samarbete

och

utfärdat

regleringsbrev,

april

bl.a.

en fördjupad

år göra

av
skall

den

verksamhet

varje

år

som

lämna

en

och verksamhetsmässiga

om årsredovisning

och redovis-

bokföringsförordningen

samt

Vägledning

resultatstyming

de
och

1991.

av den statliga

arbete med att utveckla

RRV

tredje

det ekonomiska

regeringen

statsförvaltningen.

till uppföljning

Myndigheterna

i budgetförordningen

för ekonomisk

från budgetering

vart

Bestämmelser

Som ett led i moderniseringen
omfattande

och resurser.

inriktningen

och

omfattningen

av

skall

Statsmaktema

och utvärdering.

verksamhet

av myndigheternas

budgetprocessen

och genomföra

metoder,

pågår ett
system och

och uppföljning

inom

har ansvaret för detta arbete som bedrivs

i nära

och resultatmässig

med regeringskansliet

styrning

och myndigheterna.

Målet

för verksam-
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heten

under

riktningen

åren är enligt

regeringens

av RRVs arbete att ekonomistymingen

ligga

skall

de tre närmaste

på en nivå

som är jämförbar

beslut

om in-

inom statsförvaltningen

med nivån

inom

andra

sam-

hällssektorer.

RRVs arbete innebär bl.a. att verket tillsammans
tar fram nästa generation
användning
också

vid myndigheterna
införa

att

nya

statsförvaltningen.
utveckling
att

redovisningssystem.

Systemen skall vara klara för

1993. Ett omfattande arbete pågår

redovisningsprinciper

Vidare

lägger

och genomförande

myndigheterna

den 1 juli

med ett antal myndigheter

RRV

och
ett

ner

av resultatanalys.

kommer

att

redovisningsmetoder
omfattande

Sammantaget

starkt

förbättrade

att

myndigheterna

arbete

i
på

innebär detta

möjligheter

till

förbättrar

sin

resultatuppföljning.

Kommittén

anser

redovisning

och sina metoder

att

det

är

central roll som kravställare
system

för

resultatuppföljning

vikten

kostnader

för konkurrensutsatt

kan behövas.

myndigheternas

resp.

användning

förekommer

resultatuppföljning.

som

av att man inom

Ökad

Entreprenader

för

entreprenader

-

Statskontoret

inom

flera

myndigheten.

olika

vill

redovisning

här

och

särskilt

håller isär

verksamhet.

områden

inom

statsförvalt-

sektorn är begreppet inte helt klart

varvid

som med viss varaktighet
Myndigheten

Vi

konkurrensutsatt

har nyligen genomfört

inom statsförvaltningen,

Verksamhet

har här en

av entreprenader

ningen men liksom inom den kommunala
och entydigt.

RRV

och för att utveckla de redovisningssystem

framhålla

l6.5.2

viktigt

en enkätundersökning

följande

definition

används:

utförs av annan producent

svarar för finansiering

om

och styrning.

än
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Enkäten

besvarades

Affarsverken

av 435 myndigheter,

ingick

inte.

dvs. 90 % av myndigheterna.

Undersökningen

visade

sammanfattningsvis

följande:

inom den civila statsförHuvuddelen,
drygt 70 %, av myndigheterna
valtningen på central och regional nivå har någon form av verksamhet
utlagd på entreprenad. De totala kostnaderna för denna verksamhet uppgick
under budgetåret 198889 till ca 8,8 miljarder kr., vilket motsvarar ungefär
9 % av myndigheternas
totala kostnader exklusive transfereringar.
Om
byggnadsstyrelsen,
uppgår de totala
vägverket
och SIDA exkluderas,
kostnaderna för entreprenader till cirka 3,5 %.
Den verksamhet som läggs ut är i första hand stödtjänster. Lokalvård
är
vanligast förekommande och utgör nära hälften av antalet utlagda verksamheter. Därefter följer bevakning och ADB- och servicetjänster.
Andra
vanligt förekommande
verksamheter
tryckeritjänster,
är konsulttjänster,
utbildning och informationstjänster.
När det gäller entreprenader som anknyter till myndigheternas huvuduppgifter har 26 % av samtliga myndigheter någon sådan verksamhet utlagd,
främst inom teknisk verksamhet samt byggande och underhåll. Utöver dessa
verksamheter
spridda på en rad olika områden, vilket
är entreprenader
speglar mångfalden av verksamheter inom statsförvaltningen.
Det är fråga
allt
från
väderobservationer
till
flyktingmottagning
SMHI
om
invandrarverket
eller utbildning
AMU.
Vid

dessa myndigheter
är utläggning till privata företag den vanligaste
formen. Anmärkningsvärt
i nästan lika stor
är dock att myndigheterna
utsträckning valt att lägga ut verksamheter i annan statlig eller kommunal
förvaltnings
regi. Detta torde rimligen spegla det förhållandet att det inom
den offentliga
till
sektorn finns en specifik kompetens som kommer
användning vid entreprenadlösningar
och som inte finns i privata sektorn.

Statskontorets
vunnit

på att lägga ut viss verksamhet

entreprenörer
och personal,
duktion

studie visar att över hälften

har myndigheten
samtidigt

till förändringar

De vanligaste

gjort

entreprenad.

besparingar

som man kunnat

Genom

vad gäller

att anlita

investeringar

anpassa organisation

och pro-

i efterfrågan.

skälen till att entreprenadformen

att någon lämplig

sade sig ha

av myndigheterna

verksamhet

inte tillämpas

för detta inte finns samt en vilja

uppges vara
att behålla
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en egen kompetens.
gjort

någon

övergripande

möjligheterna

översyn

att upphandla

vid myndigheten

om

tjänsterna

Flera myndigheter
en ökning

entreprenadverksamheten
Statskontorets

och

utarbetat

strategier

i anbudskonkurrens.

är också en vanlig anledning

på entreprenad.
beslutar

Detta motsägs dock av att det är få myndigheter

myndighetsanslagen

av

Ökade

att minska.

studie den vanligaste

beträffande

Kapacitetsbrist

till att verksamheter

uppger följaktligen

som

läggs ut

att om statsmakterna
kommer

volymen

på

egna resurser var också enligt

orsaken

till att tidigare

entreprenader

återgått i egen regi.

Kommittén
fler

anser att det finns starka skäl att pröva entreprenaddrift

områden

inom

den statliga

myndighetsutövning
Däremot
het

-

förvaltningen.

bör dock liksom

bör all serviceverksamhet

-

hittills

Verksamhet

som innebär

bedrivas

normalt

både stödfunktioner

inom

i egen regi.

och kämverksam-

läggas ut om detta bedöms bli bättre och billigare.

Kommittén
ompröva

anser att de åtgärder
driftformema

som myndigheterna

varit otillräckliga.

själva vidtagit

Vi anser därför

att obligatorisk

anbudsupphandling

bör prövas inom den statliga förvaltningen

försöksverksamhet.

Denna föreslås bli upplagd på följande

Regeringen
AF

ger i de särskilda anvisningarna

ett urval myndigheter

verksamhet

man har.

myndighetsutövning
samheter
bedriva

Av

i form av en
sätt:

för anslagsframställningar

i uppdrag att redovisa vilka olika typer av
redovisningen

skall

resp. serviceverksamhet.

skall vidare

för att

framgå

vad som är

I fråga om serviceverk-

framgå om någon av dessa inte är lämplig

i entreprenadform

eller

att handla

upp i konkurrens

att
samt

skälen för detta.

Myndigheten

analyserar

marknadsbedömning
statliga

myndigheter

sedan sin verksamhet

samt gör en översiktlig

av vilka externa företag,
som

tillhandahåller

kommuner

eller

skulle

eller andra
kunna

till-
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handahålla

motsvarande

tillsammans

Den särskilda redovisningen

med AF in till departementet

av verksamheten

som skall

bli

lämnas

i slutet av augusti.

tar ställning till myndighetens

Statsmaktema
delar

tjänster.

AF och beslutar om vilka

föremål

för

obligatorisk

an-

budsupphandling.

4.

Myndigheten

anpassar sin organisation

och genomför

upphandlingen.

Erfarenheterna

16.5.3

Några

av försöksverksamheten

följs upp och utvärderas.

Intraprenader

legala hinder

intraprenad.
verksamhet

Med

torde inte inom den statliga

intraprenad

konkurrera

sektorn

avser vi att en myndighet

i en beställarfunktion

utförarenheten
privata

efter de nya förutsättningarna

och en utförarfunktion

finnas

mot s.k.

organiserar
och härvid

sin
låter

om uppdrag med andra statliga enheter eller med

företag.

Något formellt

hinder finns inte heller mot att omvandla

ett statligt bolag, men myndigheten
detta. Då det gäller principen
års budgetproposition

prop.

en utförarenhet

måste få statsmaktemas

för bolagsbildning
l99091:100,

framhölls

godkännande

följande

till
för

i 1991

bilaga 2:

Ren konkurrensutsatt
verksamhet bör enligt regeringen
myndighetsform.
För sådan verksamhet bör bolagsformen
sådana överväganden bör alltid prövas om verksamheten
statlig regi. Det är i normalfallet
inte lämpligt med bolag
heter. Detta synsätt gäller även för bolagsbildning
för
tjänsteexport.

inte bedrivas i
övervägas. Vid
bör bedrivas i
under myndigbedrivande
av

Regeringen avser att inom kort ge RRV i uppdrag att göra en översyn av
konkurrensutsatt
affärsverksamhet
utanför affársverkssektom.
RRV skall
i
första
led
kartläggning
konkurrensutsatt
översynen
göra
ett
som
en
av
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affärsverksamhet

av större omfattning som bedrivs hos förvaltningsmyndigheterna. RRV skall också föreslå riktlinjer
för val av verksamhetsform
för
sådan affärsverksamhet.
Med utgångspunkt
från kartläggningen
och de
föreslagna riktlinjerna
skall RRV vidare göra en bedömning av i vilka fall
affarsverksamhetema
bör brytas ut ur myndigheterna
och överföras till
bolag.

Kommittén

delar den principiella

i konkurrens
lämpligt

bör bedrivas

synen att statlig verksamhet

i bolagsform

som bedrivs

och att det i normalfallet

inte är

med bolag under en myndighet.

16.5.4

Statlig

Det har blivit

allt vanligare

verksamhet

uppdragsverksamhet

och skaffar

att statliga

myndigheter

sig uppdrag

avgiftsñnansierar

den öppna marknaden.

effekt av detta är att statsbudgeten avlastas och att myndigheten
när man arbetar på en konkurrensutsatt
efter kundernas

Kommittén
förutsättning

marknad

-

sin

En positiv
-

i varje fall

tvingas att orientera

sig

krav.

har inga principiella
är dock

invändingar

att myndigheten

uppdragsverksamheten

samt

uppdragsverksamheten

att

mot denna utveckling.

har rätt att bedriva

kostnaderna

fördelas

och den anslagsfmansierade

inte sker en korssubventionering

skall kontrolleras

En

den aktuella

riktigt

mellan

verksamheten.

Att det

av RRV

i den löpande

revisionen.

RRV

har nyligen

i en revisionsrapport

ierad

verksamhet

inom

uppkommer

när

traditionella

genom

försvarets

myndigheters
anslag.

dnr

område

verksamhet
I rapporten

1989:1651

olika

behandlat
finansieras
ger

RRV

om intäktsñnansproblem

på annat

följande

som

sätt än

rekommen-

dationer:

Övergripande inriktning
verksamheten

bör

och omfattning av den intäktsñnaxisierade
ldargöras.
Det är angeläget att inriktning
och
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omfattning
klart anges i dokument,
och
t.ex. budgetproposition
regleringsbrev.
Myndigheterna
bör klargöra
och förankra
inom
organisationen de förutsättningar som gäller för den intäktsñnansierade
verksamhetens inriktning och omfattning.
Principema för avgiftssättning
är svåra att tolka och tillämpa och bör
därför ses över. Detta är särskilt angeläget eftersom det inom den
offentliga sektorn pågår en utveckling mot mer uppdragsverksamhet
under marknadsliknande
förutsättningar.
Förutsättningarna
för att följa upp och utvärdera
sierade verksamheten bör förbättras genom att
blandñnansierade
uppdrag undviks
redovisningen i verksamhetstermer
utvecklas
det ekonomiadministrativa
stödet utvecklas
controllerfunktion
inrättas vid myndigheterna.

-

Åtgärder för att förbättra
Tänkbara

kundleverantörsförhållandet

Försvarets

Kommittén

verkstäders

konstaterar

organisation

mellan den kommunala

bedriver

skattefmansierad

-

kompetensenlig.
en kommun

och regeringsrätt

statliga

myndighetens
möjlighet

Kommunerna

myndigheter
instruktion

att vid

befogenheter

att all verksamhet

en

som avgiftsñnansierad

som kommunen
-

måste vara

får inte bedriva ren näringsverksamhet.
den kommunala

kompetensen

Att

kan prövas av

genom kommunalbesvär.

gäller

att de måste följa

vad som bestäms

och andra beslut av statsmakterna.

en domstol

föreligger

och den statliga sektorn. Inom den kommu-

såväl

inte går utanför

kammarrätt

bör ses över.

att det vad gäller uppdragsverksamhet

nala sektorn gäller enligt kommunallagen

För

bör vidtagas.

åtgärder är att

avskaffa hinder i form av regleringar
skapa klarare gränser mellan kunder och leverantörer
förstärka kundrollen.

-

skillnad

den intäksñnan-

pröva

om en myndighet

när den åtar sig vissa typer av uppdrag

i

Någon formell
överskridit

sina

finns inte. Däremot
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kan alltid

näringsidkare,

som anser sig drabbade av en osund konkurrens,

vända sig till regeringen

Kommittén

med klagomål.

vill inte föreslå någon ändring av nuvarande

bör de idag ofta mycket allmänt formulerade

om på den öppna marknaden.

Kommittén

får bedriva

anser att det är

Underprissättning

16.5.5

ovan kan komma att innebära stora förändringar

De förslag som diskuterats
för myndigheterna.
förväntas

öka. Viktigt

myndigheternas

ökad affärsmässighet

Kraven

omvärldsförändringama

och till

sett förbättras.

Som vi tidigare

maskiner

när

myndigheten,

man

och maskiner

blir

får inte kostnaderna

för

och

lokaler

lägger

personalen,

delar av verksamheten

eller

anbud.

Om

bör myndigheten

har överkapacitet

om man inte kan dra ner

som har över-

för personal,

sin självkostnad

eller helt avveckla

och

anslag, utan uppdragsverksam-

ta med hela kostnaden
kalkylerar

finansiering

Även en myndighet

annat än rent temporärt,

i stället undersöka

tjänsterna

framhållit

belasta en myndighets

bör normalt

för

till

på ett sådant sätt att effektiviteten

genomförs

heten skall täcka sina fulla kostnader.
kapacitet

formerna

de nya

och kundorientering

är dock att anpassningen

i detta sammanhang

verksamhet

uppdragsverksamhet

Det

ses

bevakar denna fråga.

angeläget att RRV i sin löpande tillsynsverksamhet

totalt

Däremot

myndighetsinstruktionema

vilka uppdrag som en myndighet

över. Det bör anges tydligare
och konkurrera

ordning.

hyra ut lokaler

och i stället köpa

externt.

för

RRVs

förändringsarbete

och

en viktig

myndigheternas
finansiering
att kostnader
verksamheter

uppgift

av statlig verksamhet.
och intäkter

förvaltningsrevision
införandet

Samtidigt

fördelas

av

främja

former

för

måste dock verket kontrollera

ett rättvisande

och att inte korssubventionering

nya

att

sätt mellan

förekommer.

olika
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Korssbuventionering

mellan

innebär en underprissättning.

dragsverksamhet

har tillämpat

digheten

enligt

offentlig

bör dock om man gör en

upphandling

regler

Regler om statlig upphandling
och RRVs
- UF upphandling,
direkt

till

denna. I UF redovisas

till

grund

för reell

tävlan

inte behövs. Förhandlingsupphandling

klart framgår

att affärsmässigt

upphandling.

myndighetens
upphandling

Denna

kostnader

villkor

upphandlingsform

för att utarbeta

kan specificeras

mellan

förhandlingar

godtagbara

upp-

så klart

anbudsgivare

och att

skall användas då det
inte kan erhållas genom
skall

användas

förfrågningsunderlag

då

även
för

med hänsyn till upphandlingens

inte skulle bli rimliga

av
och

anges att sluten

I tillämpningsbestämmelsema

skall användas då förfrågningsunderlaget

att det kan ligga

tre former

förhandlingsupphandling

sluten upphandling,

nämligen

1986:366

finns i upphandlingsförordningen

föreskrifter

upphandling.

handling

sluten

genom att en statlig

samarbeta med RRV.

Effektivare

Gällande

som

skall prövas av konkurrensmyn-

Myndigheten

generalklausulen.

konkurrensundersökning

l6.5.6

underprissättning

upp-

från företagare

utsatta för en osund konkurrens

anser att de har blivit

och

Denna kan angripas med stöd

Anmälningar

i konkurrenslagen.

av generalklausulen

myndighet

monopolverksamhet

statlig

en

sluten
storlek

och

Direktupphandling
belopp,

får användas

om myndigheten

tillämpa

behov inte hinner

vid brådskande och oförutsedda

eller om synnerliga

någon annan upphandlingsform

att direktupphandling

avser mindre

endast om upphandlingen

skäl talar för

skall användas. Enligt UF skall det anbud som är mest
bidrar

förmånligt

antas.

konkurrens

i upphandlingen.

Detta

till

att

skapa reella

Ett förhållande

förutsättningar

som skiljer

för

sig från praxis

i
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andra länder är att myndigheterna
som inkommer

är skyldiga

från en icke tillfrågad

att pröva även sådant anbud

anbudsgivare.

Det kan vara svårt att entydigt ange vad som i olika upphandlingssituationer
bör inbegripas

i affarsmässigheten.

En avvägning

av relevanta

omständig-

heter bör göras i varje särskilt fall. Det erbjudna priset behöver i och för sig
inte vara avgörande

för om ett anbud skall antas eller inte. Det är väsentligt
Även sådana omständigheter

att väga priset mot t.ex. kvalitet.
i bedömningen

som anbudsgivarens

möjligheterna

att få god service,

Myndigheterna

förmåga

framtida

får bedöma upphandlingen

Den upphandlande

myndigheten

hävda statens intressen
sådant uppträdande
myndigheterna

att fullgöra

bör tas med

sina åtaganden,

driftskostnader

etc.

enbart som en affärstransaktion.

skall uppträda så att den med full kraft kan

och därmed

kan exempelvis

göra fördelaktiga

upphandlingar.

uppnås genom ökad samverkan

och genom att valet av beställningstidpunkt

Ett

mellan

anpassas med

hänsyn till säsongs- eller konjunkturfluktuationer.

Grundläggande
rättssäkerhet
överklaga.

principer

i nuvarande

och offentlighet.

upphandlingsregler

Beslut

I fråga om kommunala

om statlig

är även kraven på

upphandling

upphandlingsbeslut

går inte att

finns

däremot

en

sådan möjlighet.

EGs regler

Inom EG har man länge försökt
rättvis chans att få offentliga
offentliga
miljarder
BNP.

organs upphandling
kr., vilket

konkurrens

direktiv

har en

Statliga och andra

inom EG har beräknats

uppgå till ca 4 500

omkring

l5 % av EGs bruttonationalprodukt
% kunna bli föremål

genom nya direktiv

om offentlig

att alla EG-företag

uppdrag och beställningar.

Av EGs totala BNP beräknas 7-l0

internationell
gällande

motsvarar

att garantera

upphandling.

för en ökad

och en skärpt tillämpning
Den potentiella

besparingen

av
i
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offentliga

utgifter

genom ökad konkurrens

beräknas uppgå till 0,5 % av EGs

BNP.

EG har hittills
offentlig

utfärdat

upphandling.

upphandlingsområdet
upphandling

En

och förslag

sammanställning

i ett nytt Europa
- Fakta Europa

till

transport-,

direktiv

direktiv

till

EGs

över

har redovisats i utrikesdepartementets

EGs upphandlingsdirektiv
Förslag

ett 20-tal

och direktiv

om

regelverk

på

skrift Offentlig

1990:4.

för offentliga

har även lagts fram

direktiv

arbeten skärptes 1988.

om upphandling

inom

energi-,

vatten- och telekommunikationssektorema.

EG-direktiven

gäller för all upphandling

som ligger

över vissa tröskelvär-

den, nämligen

-

-

-

varuupphandling:

1-1,5 milj.

bygg- och anläggningsarbeten:

övriga

tjänster exklusive

1,5-3 milj.

fram.

sektorerna

efterlevnaden

för upphandling

kr.

energi, vatten, transporter

och tele:

av EGs regler har ett förslag till rättsmedels-

av varor samt bygg- och anläggningsarbeten

Det skall träda i kraft

direktivet

37,5 milj.

kr.

För att förbättra
direktiv

kr.

är att ge garantier

l december

1992. Syftet

för att föreskrivna

lagts

med rättsmedels-

procedurer

följs.

Olagliga

beslut kan upphävas och skadestånd till drabbade företag utdömas. Var och
en som är eller har varit intresserad
upphandling

av att erhålla ett kontrakt

och som har skadats eller riskerar

om offentlig

att skadas av en påstådd

kränkning

skall ha rätt att föra talan hos en oberoende nationell

ledamöter

tillsätts och arbetar enligt samma villkor

instans vars

som domare.
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Kommissionen
en klar

kan innan ett kontrakt

och tydlig

agera på följande

förekommit
lemsstaten

sätt. Kommissionen

underrättar

b med en förklaring

den upphandlande

till

Rättsmedelsdirektiven

skulle

EGs regler

kommer

av

En viktig

som måste klaras ut är om det kommunala
med de krav

domstolmyndighet

rättsmedelsdirektiven

att i stort sett alla

skulle behöva ändras.

avsevärt att påverka utformningen

ett upphandlingsbeslut.

ensstämmer

har inhiberats

innebära

upphandlingsområdet

och andra regler

att överklaga

sätt:

myndigheten.

En svensk anpassning
författningar

med-

rättelse inte har skett

om att upphandlingsproceduren

c med en underrättelse

av reglerna

har rättats till

av att kränkningen
till varför

och den

Den berörda

rättas till.

måste svara inom 21 dagar på ettdera av följande

a med en bekräftelse

vilken

medlemsstaten

om att den anser att en kränkning

att missförhållandet

och kräver

upphandling,

om offentlig

av EG-reglerna

kränkning

myndigheten

upphandlande

sluts, om den finner att det föreligger

som skall

fråga i detta sammanhang

upphandlingsreglementet

som EG ställer

reglering

av rätten

upp. Frågan

om

som följer

av

ha de befogenheter

och som skall vara besvärsinstans

över-

vid överklaganden

måste också klargöras.

överväganden

Kommitténs

Kommittén
övervägas

anser att det för att effektivisera
en möjlighet

följt gällande
I likhet
enligt

och förslag

för företag att överklaga

upphandlingsbestämmelser

med vad kommittén
konkurrenslagen

den statliga upphandlingen

levnaden av bestämmelserna

som inte

och att föra talan om skadestånd.

anfört beträffande

anser kommittén

upphandlingar

bör

möjligheterna

att detta skulle

till skadestånd
förbättra

och göra systemet mera självgående.

efter-
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anser därför att en upphandlingslag

Kommittén

bör införas.

upphandling,

anpassad till EGs regler och således omfatta all offentlig

avser att i det särskilda

Kommittén

även den kommunala.

för att effektivisera

anser bör införas,

som kommittén

finnas för ett företag att hos en domstol
stoppad om den inte gått korrekt

om

bör möjlighet

ansöka om att få en upphandling

samt att, i de fall det av samhälls-

till

att inhibera

skäl inte är rimligt

ekonomiska

betänkandet

upphandlingen.

den kommunala

I den upphandlingslag,

dvs.

behovet av åtgärder

sektorn diskutera

inom den kommunala

konkurrensen

Denna bör vara

upphandling,

en gjord

erhålla

skadestånd.

Inom

pågår

regeringskansliet

för

en förberedelse

som

det

planerade

EES-avtalet

ett arbete med att se över de svenska upphandlingsreglema.

Kommittén

har

därför

upphandlingsreglema

inte

haft

anledning

Med hänsyn till behovet av att förbättra

bör utformas.

i samhället vill dock kommittén

konkurrensen

upphandlingsreglema

Ett enhetligt

Som nämnts

de svenska

följande

av

synpunkter.

regelsystem

ovan

gäller

anser emellertid

som kommittén

upphandling

som ligger

dragningsproblem

under

skulle nämligen

upphandlingar.

vid upphandlingar

upphandling

dessa beloppsgränser.
uppkomma

över

vissa

att den nya lag för offentlig

anser bör införas i Sverige,

skulle få svårare att lära sig reglerna
stora

bara för

EGs regler

upphandling,

förenklas

att skärpa

också framföra

vill kommittén

Kommittén

och

att det oavsett hur

det fortsatta arbetet med översynen

Inför

tröskelvärden.

små

framhålla

är nödvändigt

det går med EES-förhandlingama
upphandlingsbestämmelsema.

in på hur

att närmare

även bör gälla för
Besvärliga

gräns-

och företag och myndigheter

om helt olika regler skulle gälla for

Dock

bör

publiceringsreglema

som ligger under EGs tröskelvärden.

kunna
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Samordning

Enligt

med konkurrenslagen

kommitténs

princip

uppfattning

bör syftet med den nya upphandlingslagen

vara detsamma som med konkurrenslagstiftningen,

effektiviteten

inom privat

och offentlig

bestämmelse

anbudskartellförbudet

beteende.

För köpamas

beteende finns däremot

utan inköpskarteller
KLs

o.d.

generalklausul.

mindre

Samverkan

bara gäller
form

finnas till

köpare

sektorn

omfattande

lag. I konkurrenslagen

bör emellertid

så att man så långt

en hänvisning
och myndig-

möjligt

undviker

finns det inga möjligheter
En upphandlingslag

ka konsekvenser
kunna

kränkning

till en domstolsprövning

anpassad till

för berörda parter.
vidta

interimistiska

eller att förhindra

av anbudsförfarandet
har fattat, inklusive
villkor

att

och upphandlingslagen.

EGs

Domstolen
åtgärder

ytterligare

skall nämligen

syftande

till

i förfrågningsunderlaget.

beslut som har tillkommit

att korrigera

skall

även kunna

utan laga stöd samt utdöma

inhibition

myndigheten

i tekniska specifikationer

Domstolen

ekonomisenligt dessa

skada. Detta inkluderar

eller av det beslut som den upphandlande
beslut om ändringar

av statlig

rättsmedelsdirektiv

innebär att en domstol skall kunna fatta beslut som får vittgâende

direktiv

och

att de ges ut i

och vice versa. Lagstiftningen

bör utformas

i

domstolsprövning

För närvarande
upphandling.

ha

ansetts

upphandling

är det dock naturligt

ärenden prövas enligt både konkurrenslagen

En effektiv

regler,

med stöd av

har generellt

Med hänsyn till att de är relativt

upphandlingslagen

hetsorganisationen

mellan

säljarnas

inga motsvarande

att inarbeta reglerna om offentlig

för den offenliga

av en särskild

reglerar

som

än anbudssamverkan.

möjligt

den nya konkurrenslagen.

I KL finns en

kan på detta område bara angripas

skadliga verkningar

Det vore teoretiskt

dvs. att främja

näringsverksamhet.

särskild

i

och andra
undanröja

skadestånd.

Beslut
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enligt

en sådan ny upphandlingslag

ekonomiska

ekonomisk

och juridisk

bedömning.

behöva vägas mot de vinster
upphandlingsförfarande.

Härvid

kan kostnaderna

vid prövning

lingsreglema

och att kanske upphäva ingångna kontrakt,
som eventuellt

kan göras genom ett korrekt

Bara om de positiva

av skadeståndsfrågor

ekonomiska

förluster

effekterna

sammansättning

Enligt

kommitténs

som kommittén

pröva både frågan om inhibitation
skulle också finnas fördelar
av ett och samma organ.
mycket omfattande
en fördel

handlar

härigenom

uppfattning
kommer

skulle

helt eller delvis har
med den nya

MD

att föreslå

vara väl lämpad

och skadestånd vid en upphandling.

utredningsmässigt
Eftersom

om

prövningen

om denna prövning

att
Det

kan göras

EGs regler på upphandlingsområdet

koncentreras

till

en domstol.

skulle komma att resultera

som är anpassad till EGs regler, anser kommittén
som prövningsinstans

om att

genom att upphand-

och det kräver arbete att sätta sig in i EG-rätten

pågående översynsarbetet

alternativ

av ett ingripande

det väsentligen

som uppkommit

inte följts och att konkurrensen

satts ur spel.

MD

för samhället

bör beslut fattas om att vidta en sådan åtgärd.

bedöma vilka

vara

att få långtgående

åtgärder och skadestånd kräver en kvalificerad

av att göra om en upphandling,

Även

därför

konsekvenser.

Både beslut om interimistiska

överväger

kommer

är

kan det
Om

det

i en upphandlingslag

att för- och nackdelar

för upphandlingsärenden

bör utredas

med

som ett

till kammarrätterna.

4. En aktiv myndighetstillsyn

För

närvarande

upphandlingen.

är RRV
I verkets

till upphandlingsförordningen
följer

upphandlingsreglema.

Ökade uppgifter

för

central
uppgifter

förvaltningsmyndighet

för

den statliga

ingår bl.a. att ge ut tillämpningsregler

och att granska att de statliga myndigheterna
En ny upphandlingslag

myndigheten.

Lagen

förutsätter

kommer

att medföra

dock

att parterna
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själva

normalt

medföra

behov

ett

tillämpningsregler

nya

av

att vilja

uppgifter

som normalt

Det kan av principiella
och som statligt

i olika

höra myndigheten.

upphandlingslagstiftning

En ny EG-anpassad

att

utföras

att domstolen

Det är också troligt

om hur EGs regler har tillämpats.

och

skall tas fram.

skall också vissa undersökningar

På anmodan av EG- kommissionen

kommer

vidare

förutsätter

upphandlingen

om den offentliga

uppgifter

vissa statistiska

frågor

EGs direktiv

inom upphandlingsområdet.

rättspraxis

en omfattande

och

och om EGs direktiv

om den svenska upphandlingslagen

information

emellertid

roll som NO har enligt KL. Den nya lagen kommer

motsvarande
att

har således inte

Myndigheten

sin talan i domstolen.

för

inte brukar

revisionsorgan.

ett oberoende

ligga

om RRV både skall utfärda regler

skäl ifrågasättas

revisionsorgan

således att medföra

kommer

granska

reglemas

tillämpning

inom upp-

i

betänkandet

handlingsområdet.

Utredningen

service- och stabsfunktioner

Marknadsanpassade

att ansvaret för att ge ut föreskrifter

skall förmedla

Några

mera

ingående

skall läggas just

uppgifter

Kommittén

anser att om uppgiften

uppgift
nämligen

på den
att

s.k.

nästan

området,

enbart

rikta

Stabsmyndigheten

och

varför

sig

lämpligt

Dess uppgift
mot

ovan

nämnda

görs inte och några

att ge ut föreskrifter

stabsmyndigheten.

regeringen

råd, utbildning

allmänna

så är det mindre

s.k.

och

den s.k. stabsmyndigheten

skäl för detta anförs inte heller.

den

till myndigheterna

överväganden

principiella

avse det kommunala

till

att tillhandahålla

intentionerna

de förvaltningspolitiska

som led i detta arbete lämna myndigheterna
information.

i fråga om statlig

olika områden.

och dess kansli stöd i olika former och

föreslagit

1991:40

revisionsmyndigheten

Denna skall ha till uppgift

stabsmyndigheten.

SOU

och ge information

från

överflyttas

skall

upphandling

har

verksamhet

stabsmyndigheternas

om

de statliga

m.m.

även skall

att lägga denna
kommer

i övrigt

myndigheterna.
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Dessutom
framtida

innebär

att ge ut föreskrifter

inom

upphandlingsomrádet

uppgifterna

hetsutövning.
uppgifter

uppgiften

Det

kan

samhet i huvudsak

regeringskansliet,

till

läggs på stabsorgan

tidigare

anfört bör offentlig

vad kommittén

viktig

del av den nya konkurrenspolitiken.

skäl som talar för att konkurrensverket
för offentlig

förvaltningsmyndighet

-

-

att sådana

mot

ett organ vars verk-

upphandling

Kommittén

roll som central

med uppgift

upphandling

ses som en

anser att det finns

bör överta RRVs

att

utfärda tillämpningsregler
redovisa

statistik

över den offentliga

informera

upphandlingens

som går till utländska

om hur stor andel av kontrakten
-

myndig-

av

skall vara uppdragsfinansierad.

Enligt

-

en form

invändningar

principiella

finnas

och vissa av de övriga

omfattning

och

företag

om upphandlingsreglerna

ansvara för de övriga uppgifter

som torde följa av ett kommande

avtal

med EG.

bör behandlas i samband med att ställning

Frågan om ansvarsfördelningen
tas till en eventuell

upphandlingslag.

Oavsett om RRV kommer

sin roll som central förvaltningsmyndighet
bör RRV eller det föreslagna
bevaka att statliga
aktivt

utnyttjar

myndigheters

möjligheterna

upphandling

eller ej,

i sin granskning

särskilt

för offentlig

nya revisionsorganet
upphandling

till konkurrens.

att ha kvar

bedrivs

effektivt

och att de
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17.

EFFEKTIVARE

KONKURRENS-

VÅRD

17.1

behov

där

däribland

Vi har även redogjort

skall vi diskutera

konsumentpolitik

Därefter

förvaltningsstrukturen
man bör överväga

17.1.1

Konkurrenspolitik

tydligaste

skall

KO

som domstol,

mellan

KOV.

I
och

i organisa-

till den nuvarande

för varför

vi nu anser att

att slå ihop NO och SPK.

- konsumentpolitik

och konsumentpolitik

konkurrens

information

våra motiv

åklagare

konkurrenspolitik

bakgrunden

och

myndigheter

och konsumentverket

diskutera

och redovisa

NO

för vissa angränsande

sambanden

Konkurrenspolitik

En effektiv

fungerar

samt våra motiv för att inte ta med KOKOV

tionsöversynen.

och

av konkurrens-

näringsfrihetsmannen

SPK

konsumentombudsmannen

detta kapitel

korrekt

MD,

och konkurrensverk

resp. utredare.

organisation

för den nuvarande organisationen

marknadsdomstolen

statens pris-

nuvarande

förändringar

av

Vi har i kapitel 7 redogjort
vården

till

Bakgrunden

förutsätter

om produkternas

konkurrensmedlet.

har flera viktiga

att konsumenterna
egenskaper

Om prisinformation

beröringspunkter.
får tillräcklig

och pris.

Priset

och
är det

som tas fram av konkur-
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rensmyndigheterna

används

konsumentpolitiska

mål.

lagstiftningen

bl.a. för att övervaka

KOV

och söka påverka

utredningar
läggningar

producenterna

År 1976 sammanfördes

m.m.

Det finns ett samband mellan konkurrensi att en strikt

som har sin grund
otillbörlig

år 1971 för att svara för tillsyn

reklam

marknadens

utbud, bedriva

information,

och KO.

av generalklausulen

tillämpning

för konkurrens

om fri konkurrens

ges så stor räckvidd

konkurrensmetoder.

Denna motsättning

rades av föredragande

departementschefen

i samband

marknadsföring

otillbörlig

tillkom

fram

till

diskuterades

propositionen

förutsätter.

som lagstiftningen

att den

utredning

efter ekonomiska

kriterier,

om otillbörlig

marknadsföring

främst

tillfällen

med att lagen om
effektivaste

tillräckligt

sättet

om den

förekommit

av den

kom emellertid

Föredraganden

de båda lagarna

enligt konkurrensbegränsningslagen

huvudsakligen

betänkandet

kommente-

också en samordning

som krävs enligt

ganska avsevärt. Bedömningen

motioner

att den

förenas hos ett och samma organ.

funktionen

administration

Det

min mening är det emellertid

av de båda lagarna. Enligt

I den nämnda

1970:57:

Å

av olika slag är att helt samordna administrationen

att undvika konfliktrisker

dömande

prop.

mot

begränsas.

otillbörliga

sanktionerar

över-

och marknadsföringslagstiftningen

kan leda till att utrymmet

andra sidan får inte principen

1973 bildades

genom

KOV

av

År

och avtalsvillkor.

marknadsföring

om

konsumentverket

tillkom

KO

Konsumentombudsmannen

främja

också

kan den

av konsumenterna,

medan bedömningen

skiljer

sig

skall ske
enligt lagen

I riksdagen

har

med förslag om att slå samman SPK och KOV.

Av

är av etisk art.

LU 1986 87:22 framgår att sådana motioner avslagits vid flera

med hänvisning

olika karaktär

och riktar

till

att

myndigheternas

sig till skilda målgrupper.

aktiviteter

är av mycket
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Visserligen

kan sägas att syftet med konkurrenspolitiska

att främja

konsumentintresset,

politiska
fåri

mål. Gränsdragningen

stället utgå från de primära

hand till att främja effektiviteten
mål är att stödja hushållen.
konkurrenspolitiken
politiken

och konsumentpolitiken

målen: Konkurrenspolitiken
i näringslivet,

syftar i första

medan konsumentpolitikens

kan också uttryckas

sig NOSPK

har omfattande

på det sättet att
konsument-

men verket

och förhandlingar
ser sin uppgift

med företag

ur ett konsument-

ha anledning

att hävda ett konsument-

genom någon form av reglering.

En del sådana regleringar

kan, i varje fall teoretiskt,

få konkurrensbegränsande

som NO och SPK respektive
mer omfattande

i första hand till näringsidkama.

kontakter

och kan i en del fall

skyddsintresse

KOV

än kontakterna

inte funnit

anledning

det konsumentpolitiska

området.

17.1.2

mellan konkurrens-

handlar om vem som skall stå för utbudet,

eller branschorganisationer,

har därför

kan sägas om de flesta

Skillnaden

arbetet riktar

KOVKO

perspektiv

men detsamma

om hur utbudet ser ut och presenteras.

I det praktiska
Även

åtgärder ytterst är

effekter.

De kontakter

KO har med varandra är i praktiken

med vissa andra myndigheter.

Kommittén

närmare in på organisationen

att

inte

inom

Förvaltningsstrukturen

Med förvaltningsstrukturen
ande uppgifterna

avses här fördelningen

mellan myndigheterna

av de konkurrensvård-

vad avser de dömande,

processför-

ande och utredande funktionerna.

Dömande

I ett ärende från år 1975 beviljade

HD resning i ett beslut av MD.

innebär att HD har funnit att MD varken är förvaltningsmyndighet
valtningsdomstol,

utan får betraktas

som en fristående

Detta

eller för-

specialdomstol.
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MD

skall tillämpa

önskvärd

KL som syftar till att främja

konkurrens

om åtgärder

inom näringslivet.

stort

efter

utan

men

utredning.

men MD kan också

Detta har i undantagsfall

verkan.

Handske i

detaljreglering.

Det

som domstolen

eget initiativ

förekommit

besluta

har förutsatts

på parterna i processen att ta fram det underlag

för sitt beslut,

behöver

som har skadlig

principer

synpunkt

KL kan domstolen

i konkurrensbegränsningsärenden

rättegångsbalkens

ankommer

Enligt

mot konkurrensbegränsning

läggningsförfarandet

en från allmän

föranstalta

i den i övrigt

om

kontradikto-

riska processen.

MDs

beslut

vägledning

förväntas

vara normgivande

för bedömning

Rättssäkerhetsskäl
i framtiden

bör anförtros

och att beslutsfunktionen

motiverar

som garanterar

att MDs

-

om åklagaren
Något

på grund

lägga

vikt

ökad

vid

att

sker i en organisation
arbetsuppgifterna

förändras.

området prövades år 1984 frågan om att skilja
Frågan gällde om den likställdhet

mellan åklagare
KO

rättssäkerhetsproblem
av att KOVs

ansågs en delning

och motpart

har normgivningsmakt

riktlinjer

slutsatsen blev att det inte fanns anledning
tetssynpunkt

prövar de

hålls skild från parterna.

De förändrade

och utredarfunktionerna.

som skall råda i domstol

tvistefrågan.

även

utredare

mellan åklagar-

främst

anledning

rättssäkerhet.

sammansättning

Inom det konsumentpolitiska

rubbad,

ger

uppgift

som självständigt

av åtgärder mot konkurrensbegränsningar

och i former

Äklagare

fall.

en fristående domstol,

sanktionsmöjligheter

prövningen

att de kan ge

talar för att denna dömandenormgivande

skäl som parterna anför,
Vidgade

av liknande

i den meningen

KOVs

kunde emellertid
inte

eftersom

i sakfrågor.

som

riktlinjer
inte påvisas,

är bindande

att skilja KOVKO.

vara till nackdel,

skulle kunna leda till olika bedömningar

kan uppfattas

rättsregler;
Ur effektivi-

självständighet

i

367
Inom

konsumentområdet

utredningsuppgiftema
förhållandena

har det således ansetts lämpligt
hålls

trovärdigt

på konkurrensområdet

utredningsunderlag.

åtminstone

terminologiskt

utredningsresurser
befogenheter
bör förfoga

principiella

med särskild

denna tidpunkt

utgjorde

och utredningen

bortfaller,

ser till

sambanden
i nuläget,

sina instruktioner

önskvärd

i fortsättningen

konkurrens

jfr

motsvarande

kräver.

för att

går ut på att konkurrensmyndighet

-

dvs. NO

synpunktema.
inslag i SPKs

skydda NO från att dras in
för NOs fristående

prisregleringar

avsnitt

bara

skall

16.4. l.

mellan de båda myndigheterna

med

kan först konstateras att både NO och

har till

uppgift

inom näringsliv

NO och SPK har också likartade

av

till slutsatsen att NO

Detta argument

krissituationer

hänsyn till arbetsuppgifter

synpunkt

inte

ett betydelsefullt

ville uppenbarligen

eftersom

användas i extraordinära

SPK enligt

har

en fristående

prisreglering

som

över och styra de

de konkurrenspolitiska

i det löpande arbetet med priskontroll.

Ett

för uppbyggnaden

förfoga

NO

delade organisationen

att företräda

om

bedömning.

verksamheten,

leder egentligen

betydelse kräver

uppgift

Om man därefter

är

som användes av 1978 års konkurrensutredning

frågomas

ställning

direkt

över de resurser som utredningsarbetet

den nuvarande

och

inte kan ta fram ett tillräckligt

hos polisen.

gentemot SPK. Analogin

motivera

verksamhet

finns

Frågan

annan

I den brottsutredande

kan åklagaren

som

Ett annat argument

Vid

föranleder

har åberopats som modell

konkurrensmyndigheterna,

-

i en organisation.

samman

har varit att NO såsom åklagare

argument

att åklagar-

uppgifter

att främja

en från allmän

och offentlig

när det gäller

verksamhet.
bevakning

och

information.

Den stora skillnaden

i fråga om arbetsuppgifterna

är att vidta åtgärder enligt KL,
eller regeringens

medan SPK skall ta fram underlag

åtgärder eller för information

konkurrenssituationen.

är att NOs huvuduppgift

SPKs personalresurser

till marknadens

för NOs

aktörer

om

är närmare fem gånger större
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än NOs. Arbetet

information

eller för allmän
direkt

tillfördes

prisregleringarna

lagtillämpning

i

som underlag för ingripande

utredningsorgan

resurser

underlag

har därför

utredningsstöd,

Samtidigt

har NO i sin

använda

SPKs

mot konkurrensbegränsningar

svårt

det

och andra

att anlita

andra

tillgång

till SPKs utrednings-

dyker det ofta upp nya frågor eller

belysning;

särskild

som kräver

NO

kunnat

eller det kan bli nödvändigt

som motparten

kommit

att i allt

lägger

mindre

fram

grad förlita

sig på det

som SPK har avsetts ge.

har kritik

utredningsarbete

handläggningen

att

under förhand-

som NO således sett sig tvungen att använda egen personal

handläggning.

till

beroende på att det är svårt att bryta gjorda

I förhandlingsverksamhet

snabbt komplettera
lingen.

i

för att ta fram underlag för KL-ärenden.

i förhandlingsarbetet

prioriteringar.
alternativ

gör

har det visat sig svårt för NO att

I praktiken

Vidare

hos SPK, både KL-anknutna

karaktär

Förhandlingsarbetets

prägel.

utsträckning

begränsad

och därför minskat sina beställningar
uppdrag.

myndigheterna

från MD till NO, vilket har bidragit

har fått en mer judiciell

endast

utredningsresultat

de

ökade resurser.

av KL har förskjutits

verksamhet

NO

gått andra vägar än som avsetts. Tyngdpunkten

har i vissa avseenden
tillämpningen

av resurser mellan

hos de konkurrensvårdande

av verksamheten

Utvecklingen

Denna fördelning

än

i hög grad med att SPK för att administrera

och SPK sammanhänger

att MDs

har således givits avsevärt högre prioritet

insatser.

åtgärdsinriktade

tidigare

åtgärder

med att ta fram underlag för andra myndigheters

riktats

mot NO

för

allför

långsam

för

ärende-

NO har i huvudsak anfört bristande resurser som skäl för att
i vissa fall dragit ut längre

Mot denna bakgrund
delade organisation

tiden än som varit önskvärt.

kan ifrågasättas om de samlade resurserna i nuvarande
används

bästa sätt.
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Det framstår

som en klar brist att NO inte har kunnat påverka

som görs i syfte att ta fram underlag
framgång i sin huvuduppgift

för åtgärder

enligt

utredningar

KL.

För att ha

behöver NO kunna förfoga över de utrednings-

resurser som förhandlingsarbetet

kräver.

I fråga om bredare branschundersökningar

och andra utredningsinsatser

som

inte föranleds av ärende hos NO och som kan planeras i förväg bör det vara
lättare att nå fram
skall

resurser
tidigare

till

användas.

regelbundet,

syn på hur tillgängliga

en gemensam
Bl.a.

i detta

men denna

syfte

form

för att utbyta information.

utredningsprojekt

utan föregående

samråd

vägande delen av SPKs resurser har hittills

användas
grund

för NOs behov.

för information

för politiska

företagens
prioriteras

och

till

Resultaten
regeringen

åtgärder,

konsumenternas

i huvudsak

har ersatts

SPK har i praktiken
med NO

av

valt sina

och den helt över-

använts i annat syfte än att ta
av SPKs utredningar

och allmänheten

ändrad

t.ex.

verksledningama

av samplanering

sammanträffanden

fram underlag

träffades

utrednings-

lagstiftning,

beteenden

kan också

och läggas till
eller

påverkas.

leda till

Dessa

att

insatser

andra grunder än de som ligger bakom uppdragen

från NO.

Båda de argument

som tidigare

således sina historiska

har anförts

förklaringar

för en delad organisation

men båda saknar

Denna slutsats delas också av myndighetsledningama

SPK skall enligt
utvecklingen.

sin instruktion

Något liknande

uppmärksamma
uttalande

Det finns dock en arbetsfördelning,
för kontakterna
främst

vändigt

att tolkningen

rörande

EG.

inom NO och SPK.

även den internationella

finns inte i instruktionen

och SPK för övriga

I kontakterna

av den officiella

samordnad även på myndighetsnivån.

relevans.

för NO.

som i stora drag innebär att NO svarar

i OECD-sammanhang

frågor,

numera

har

internationella

med andra länder

konkurrenspolitiken

är det nöd-

är fullständigt

Som framgår av kapitel 4 är det bara

i Sverige som det finns två konkurrensvårdande

myndigheter.
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En

sammanslagning

av NO

och

dvs. bättre utnyttjande

effektivitetshöjning,

dubbelarbete

påpekats det betydande

tolkningen

i olika

av KL

prioriteringar

gäller

som kan föreligga.

sammanhang.
problem

uppstår

I kapitel

7 har
ligger

Principiellt

uppstår

för att osäkerhet

om

Tidigare

har påpekats att när det

för

att

NO

få disponera

SPKs

måste alltså ifrågasättas

Den delade organisationen

utredningsresurser.

en väsentlig

till

av resurserna.

en risk

i den delade organisationen

därför

givetvis

leder

SPK

av

effektivitetsskäl.

17.2

Marknadsdomstolen

17.2.1

Bakgrunden

Vi har i avsnitt 7.2 redogjort
består

idag

ledamöter,
avtalsvillkor

och en vice

samt tio

ordförande

MD
andra

och ärenden om

mellan näringsidkare.

konsumentfrågor

har

särskild

i näringslivets

insikt

regelmässigt

intresseledamöterna

Industriförbund,

Grossistförbundet

LO,

Köpmannaförbund,

näringslivsorganisationer
till

Bakgrunden

TCO
samt

MDs

förhandlingsverksamheten

Svensk

sammansättning

har
med

tidigare dominerade
NFR

I motiven

framhölls

av att NFR

domarerfarenhet

och ekonomisk

behovet

sakkunskap.

är

att

vid domstolen

och marknadsrådet.

näringsfrihetsrådet

KBL

andra

suppleanter.

intresseledamöter

verksamheten

till

Sveriges

Några

nominerat

och dess föregångare

till

i ekonomiska

Handel,

förbundet.

i

och

har sin resp. anknytning

och Kooperativa
SACOSR

förhållanden

professorer

förordnats

De sex ordinarie

Sveriges

och sammansättning.

uppgifter

varav tre för ärenden om konkurrensbegränsning

med

ämnen.

för MDs

av en ordförande

ledamöter

Som

sammansättning

marknadsdomstolens

till

tillfördes

beprövad

För att ge rådet förankring

inom de kretsar som närmast skulle komma att beröras av rådets verksamhet
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borde det vidare finnas företrädare
na. NFR fick totalt nio ledamöter
intresseledamöter.
inte

vet

uppfattas

Deras uppgift

som var representativa
att företrädarna

för näringslivet

naturliga

plats

pá

företagarverksamhet.

rörelsen

1970 fördes

otillbörlig

Därutöver

trots

prop.

mentschefen

kommenterade

rådet. De skulle tillföra
näringslivet
prop.

När

1970:57

KL

utövade

med förankring

KBL

och lagen om

organet

marknads-

som NFR. Den enda skillnaden

insikt

av ärenden enligt

i konsumentfrägor.

även näringsidkarrepresentantemas

och ge näringslivet

inflytande

var
KBL

Departefunktion

i

som råder inom

på rättsbildningen

s. 163-165.

infördes

förstärktes

genom att två särskilda
en ekonom.

enligt

rådet kännedom om de värderingar

i allmänhet

hade sin

1953:103 s. 261-263.

i rådet vid prövning

med särskild

i

Vad gällde den

kooperationen

samman i det gemensamma

som ingick

ersattes av en ekonom

till vissa huvudgrupper,

att

av ärenden

rådet, som fick samma sammansättning
att den ekonom

Det var naturligt

skulle det finnas ledamöter

handläggningen

marknadsföring

och uppfattningar

ansågs det att dess representant

konsumentsidan,

näringsli-

näringsgrenars

och jordbruksnäringen.

i de stora löntagarorganisationerna

År

olika

i allmänhet.

hade anknytning

detaljhandeln

konsumentkooperativa

som företrädde

var att hävda de synpunkter

för företagarvärlden

första hand industrin,

en ekonom och sex

för

representanter

som

som konsumenter-

två domstolsjurister,

-

Det betonades att de ledamöter

skulle

särintressen.

för såväl näringslivet

Motiven

MDs

ledamöter

sammansättning
tillkom,

för denna förändring

nämligen

i konkurrensärenden
en domstolsjurist

var enligt

prop.

och

198182:195

följande:

Domstolens nya uppgift att pröva företagsförvärv
kan komma att
omfatta en ingående prövning
rättsligt
och
ekonomiskt
av
svårutredda
och svåröverskådliga
frågor.
En hög grad av
snabbhet i handläggningen av dessa frågor är ofta påkallad. I ett
enskilt ärende kan den arbetsmässiga belastningen på domstolen
bli stor. Det är mot denna bakgrund ofrånkomligt
att det
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tekniska
inslaget i domstolen
förstärks
genom att antalet
Prövningen
tillförs
ledamöter
utökas.
av företagsförvärv
härigenom den ytterligare rättsliga och ekonomiska sakkunskap
med tre
som är nödvändig. Den förstärkta sammansättningen
särskilda ledamöter bör tillämpas i alla konkurrensärenden.
Bl.a.
kan i ett ärende komma under bedömning skilda former av
konkurrensbegränsande
beteenden vid sidan av dominans till
följd av företagsförvärv.
Vidare kan andra alternativ än ingripanden mot själva företagsförvärvet
aktualiseras i ett visst
ärende, exempelvis åtgärder mot förvärvarens diskriminerande
beteende.

För frågan

om MDs

sammansättning

är det också av intresse

belysa förhandlingsprincipens

utveckling.

läge sedan MD

med införandet

i samband

meddela s.k. mellandom
de tidigare

införda

reglerna

Kommittén

om vitesföreläggande

kunna

förordna

förhandling

att

till mellandom

och

kan sägas innebära

att

till förmån för

karaktär.

14 föreslagit

om förhandling.

inte längre

i ett nytt

möjlighet

har tonats ned ytterligare

av mer judiciell

har i kapitel

givits

av KL

Möjligheten

se avsnitt 14. l.

MDs roll som förhandlingsinstans
en verksamhet

Denna har delvis kommit

att något

även i fortsättningen

att MD

Reglerna

föreslås

dock

skall vara förstahandsalternativ

skall
så att

ändrade

i förhållande

till

vitesföreläggande.

17.2.2

Frågan

Europakonventionen

om

aktualitet

specialdomstolarnas

föreskrivs

offentlig

bl.a.

och skyldigheter,

när det gäller
skall

rättegång inför en oavhängig

vara

rättigheterna

och opartisk

till

fått

och de grundartikel

prövningen

berättigad

har

av Europarådets

l konventionens

Europakonventionen.
att envar,

sammansättning

tillämpning

angående skydd för de mänskliga

läggande friheterna

rättigheter

och

genom den s.k. Europadomstolens

konvention

l

ställning

6 punkt

av hans civila
en opartisk

domstol.

och
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Europadomstolen
Sverige.

meddelade

Målet

år 1989 dom i målet Rolf

gällde tillämpning

av artikel

6 i konventionen.

fann att Sverige hade kränkt denna bestämmelse.
samband med att Langborger
för att få prövat
hyresavtal

lägenhet

riksorganisationema

hetsägarförbund

förslag

innebar detta att Langborger
sak bedömd av en oavhängig

Europadomstolen

Langborgers

Riksförbund.

vid prövningen
och opartisk

hade inte någon principiell

deltar i bostadsdomstolens

som kan komma

i domstolen
Enligt

talan anförde domstolen

bestämdes
två

lokala

tillhörde

Sveriges

de

Fastigi

som var utsedda
Europadomstolen

i bostadsdomstolen

inte fått sin

domstol.

invändning

dömande verksamhet.

upp inför

hade skett i

När målet avgjordes

att de synes vara mycket väl kvalificerade

av de tvister

mellan

Dessa organisationer

av de båda riksorganisationema.

Domstolen

som fanns intagen i hans

förhandlingar

deltog två intresseledamöter

mot

till bostadsdomstolen

på hyresmarknaden,

och Hyresgästernas

bostadsdomstolen

domstolen

vid

och hyresgästsorganisationer.

två etablerade

damöter

hade fört en hyrestvist

om en s.k. förhandlingsklausul

Langborgers

hyresvärds-

efter

Kränkningen

skulle tas bort ur avtalet. Enligt förhandlingsklausulen

för

hyran

Langborger

mot att intresseleTvärtom

ansåg

att delta i bedömandet

bostadsdomstolen.

I fråga om

följande:

I detta fall finns ingen anledning att hysa tvivel om lekmannaledamötemas personliga opartiskhet då inget bevis om motsatsen
föreligger.
Då det gäller deras objektiva opartiskhet och frågan huruvida de
föreföll oavhängiga beaktar emellertid domstolen att de föreslagits av och hade nära förbindelse med två sammanslutningar
skulle bestå.
som båda hade intresse av att förhandlingsklausulen
Eftersom klaganden yrkat att denna klausul skulle utgå ur hans
hyresavtal kunde han rimligen befara att lekmannaledamötema
hade ett gemensamt intresse som stod i motsats till hans eget och
att således den intressebalans, som ligger i bostadsdomstolens
sammansättning i andra fall, riskerade att rubbas då domstolen
skulle besluta angående hans eget yrkande.
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också bestod av två yrkesDet faktum att bostadsdomstolen
domare vilkas oberoende och opartiskhet inte har ifrågasatts
medför ingen ändring i detta avseende.

Mot

i Langborger-målet

av utgången

bakgrund

sammansättning

i vissa fall m.m. Förslaget innebär b1.a. att hyresnämndema
vid prövning

och bostadsdomstolen

hyresförhandlingslagen

av vissa särskilt

skall bestå av enbart juristdomare

De överväganden

som redovisas i propositionen

sin utgångspunkt

i att Europakonventionen

intresseledamöter

i specialdomstolarna.

inte ger stöd för att generellt

stå i strid med ett i målet uttryckt
medverkan av intresseledamöter

ledamöterna

har intressen som kan

Enligt propositionen

medför

normalt inte att en domstols opartiskhet

sig mot ett intresse som intresseledamötemas
det aktuella

bevakar

att parten inte vinner

framgång

synes enligt propositionen

tvisteområdet

I propositionen

i vissa

med intresserepresentation.

organisa-

och organisationerna,

med sin talan. En avgörande

och

omständighet

vara att den balans av motstående intressen som

görs en genomgång

s. 33

och

kan befaras ha ett gemensamt intresse av

råder mellan intresseledamöter

199091:98

Det anförs även att konventionen

Så kan bli fallet när en part för en talan som direkt

situationer.
riktar

tar

godtar systemet med

i princip

partsintresse.

därmed även intresseledamöterna,

normalt

rörande reformbehovet

behöver sättas i fråga men att det kan uppstå problem

eller indirekt
tioner

och att således

betrakta en domstol som partisk enbart därför

som har föreslagit

att de organisationer

oavhängighet

enligt

angivna frågor

då inte skall delta.

intresseledamötema

speciella

och hyresnämndemas

lagt fram förslag om bostadsdomstolens

199091:98

i prop.

har regeringen

därvid riskerar

att bli satt ur spel.

av olika specialdomstolar

I fråga om MDs sammansättning

att det inte

grund av artikel

finns något behov av att ändra reglerna

för MD.

och nämnder
anförs prop.

6 i Europakonventionen
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17.2.3

Kommitténs

Kommitténs

möjligheter

överväganden

att överväga förändringar

begränsas av direktivens

inriktning

således enbart vilka ledamöter
nya konkurrenslagen
förändring

nadsrättsliga

överges

Det följande

sammansättning

när mål enligt den

i konkurrensmål
regelsystemen

och att den systematiska

intresseledamötema
de vid prövning

av MFL.

gemensamt

enheten på det mark-

av t.ex. marknadsföringsärenden

finns det risk för att

inte faster tillbörlig

aspekter som saken kan innehålla.

skulle således kunna leda till att intresseledamötema

organisationer

som har nominerat

och de

dem får mindre förståelse för konkurrens-

betydelse.

Intresseledamötemas

deltagande

avseenden. Rättsutvecklingen

organisationer

samtidigt

organisationerna.

För

hittills

har väsentligen

Med intresseledamöter

som närmast berörs av verksamheten

rättsutvecklingen

tresseledamöter

i MD

betydelse

inom MDs verksamhetsområde

inom ramen för generalklausuler.

cipen

vikt

Nya samman-

sättningsregler

frågomas

inom

Det har hävdats att om

inte får delta i konkurrensärenden

vid de konkurrensrättsliga

En

innebär

området bryts. Detta bör bli föremål för fortsatt prövning
översynen

rör

prop. 1970:57 s. 162.

om ett för de olika

för den förestående

ramen

på konkurrensfrågor.

skall prövas jfr

som bara berör MDs

organ

av MDs sammansättning

som skall ingå i domstolen

och AVLN

i viss mån att grundtanken
dömande

och förslag

som domstolens

konkurrensrättens

del

sker i hög grad

i domstolen

möjlighet
vinner

beslut
måste

i två

får de

att påverka
förankring

ordningen

med

i
in-

särskilt ses mot bakgrund av den betydelse förhandlingsprinhar haft.

Principen

var än mer framträdande

under KBLs

giltighetstid.

Enligt

kommitténs

system
Reglerna
funktion

bedömning

som tidigare

gjorde

det befogat

om vitesföreläggande
som ett i egentlig

har det skett betydande

att ha intresseledamöter

och om mellandom

mening

förändringar

har inneburit

dömande organ har vunnit

i det
i MD.

att MDs
i betydelse
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som förhandlingsinstans

och att dess roll
Härtill

att förhandlingsverksamheten

kommer

och att domstolens
fastställa
skadliga

mellan

verkan som domstolen

Kommittén

föreslår

sammansättning.

till att

förhindrar

den

konstaterat.

förändringar

Dels gäller

av NO

inskränks

och ett företag

NO

tidigare

ytterligare

skall prövas enligt MD.

ofta sköts informellt

under förhandlingsskedet

verksamhet

att en uppgörelse

mån reducerats.

i motsvarande

som påverkar

frågan om MDs

om att även frågor

det förslaget

om förbud

Dels gäller det förslaget

om ett nytt sanktionssys-

kriminalisering

ersätts av en skyldighet

tem, som utmärks av att nuvarande

att utge en av MD beslutad konkurrensskadeavgift.

Sammanfattningsvis
betydligt

utvidgat

rensområdet

innebär dessa förändringar
tillämpningsområde

får en mer repressiv

förhandlingsprincipen
direkt

tillämpa

minskar.

inriktning.

uppgift

att MD vid tillämpning

ledamöter

som företräder

togs för

övrigt

och ekonomiskt

redan

fick en förstärkt

sammansättning

Som framgår

av den tidigare

redogörelsen
i Europa.

slutsatsen i den ovan diskuterade
nuvarande

sammansättning

bedömning

är följande.

Antalet

ofta hälften av det totala antalet,
antal ärenden anhängiggörs

propositionen

varierar

när domstolen

av
att

att det

har enbart
kunnande.
vid

KLs

i konkurrensärenden.

påverkas

Kommittén

inte behöver

NO- och KO-ärenden

blir mer än tidigare

en sådan inriktning

juridiskt

ikraftträdande

frågan även av utvecklingen

på konkur-

för tillämpning

av den nya konkurrenslagen

kvalificerat

får ett

och att besluta om den sanktion

får härigenom

Verksamheten

steg på den vägen

Utrymmet

Domstolens

är befogat

Ett

och att MDs verksamhet

i lag givna bestämmelser

som lagen anger.

att förbudsprincipen

kan inte ansluta sig till

prop.

ändras.

naturligen

den nu behandlade

199091:98

Skälen

att MDs

för kommitténs

över åren. De överstiger

men så är inte alltid

fallet.

Ett betydande

således idag av enskild part. Härtill

kommer att
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kommittén

föreslår

att den subsidiära

ersätts med en primär

talerätten

kunna föra talan i MD.

får karaktär

Propositionsförslaget
till de situationer
dömande

av förfarandet

från enskild

av tvistemål

myndigheten

torde leda till en

part och att således fler

mellan enskilda parter.

bygger på att reformbehovet

då det föreligger

för dem

för att efter ett avskrivningsbeslut

En sådan förenkling

av antalet ansökningar

ärenden i domstolen

näringsidkare

talerätt. Det skall inte längre vara nödvändigt

att först vända sig till konkurrensverket

viss ökning

för enskilda

egentligen

är inskränkt

risk för en bristande intressebalans

grund av att intresseledamötema

i den

på båda sidor

kan ha ett gemensamt intresse som är motsatt en parts intresse och att man
för MDs del inte behöver befara en på så sätt rubbad intressebalans.
antas att intressekonflikter

av detta slag inte är typiska

ärenden som förekommer
medel för att förhindra

i MD. Jävsreglema
att domstolen

sättning av intresseledamöter

sammansättning

internationalisering

i ett konkret

intressen i ökad omfattning
antingen

MD

argument
gälla

ses i ett

oundvikligen
kommer

vidare
till

företaget

befarar

att frågor om

att

utländska

Handelns
ekonomiska

att verka på den svenska marknaden,
i svenska företag.

direkta

att intresseledamötema

företagarintressen

Sveriges trovärdighet

som europeisk

och
-

påverkas

och internationell

och opartisk

domstol

-

av

Det kan

sysselsättningsaspekter.

är det angeläget att MD får en sådan sammansättning

I en

företag är det tänkbart

rörande behovet av skydd för det inhemska näringslivet.

både

oavhängig

Sveriges

sammanhang.

mellan ett svenskt och ett utländskt

att det utländska

får en samman-

gör emellertid

genom egna företag eller som intressenter

tvist inför

fall

som medför risk för intressekonflikt.

måste
leder

för de konkurrens-

fungerar här som ett verksamt

engagemang i det europeiska integrationsarbetet
MDs

Det får

För

samarbetspartner

att dess ställning

som

inte kan ifrågasättas.

Kommittén

anser att MD i mål och ärenden enligt den nya konkurrenslagen

och enligt

AVLN

olägenheter

bör ha en sammansättning

som kan följa av att enhetligheten

utan intresseledamöter.
i regelsystemet

De

går förlorad
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är enligt

kommitténs

i ett internationellt

att MD
oavhängig

Bortsett

översynen

utnämningen

har denna uppgift

ordförande
ordförande

är pensionerad

juristen

deltar

funktion

för

alla - både ordinarie

företagsekonomi,

eller

emellanåt

Nuvarande

vice

deltar normalt
Den tredje

såsom ordförande.

och AVLN.

som är förordnade

experter,

och suppleanter

-

som har uppgiften

Denna

såsom

ett

i domstolen,

är

av en kammarrättslagman

närvarande

ledamöter

vice

Vice ordföranden

hovrättslagman.

De ekonomiska

Domstolens

uppdrag.

endast i de fall som rör KL

däremot

fullgörs

sidouppdrag.

som ett särskilt

och fungerar

i alla avgöranden

Hans företrädare

som justitieråd.

lång erfarenhet

ordförande

Nuvarande

såsom regeringsråd.

tjänstgjort

av ärenden enligt

och två ekonomiska

tre juristdomare

är den ende heltidsanställde.

hade före sin utnämning
hade vid

att behandlas vid den

består MD vid prövning

av fem ledamöter,

Ordföranden

experter.

som en av partsintressen

erkänns

av MFL.

från intresseledamöterna

konkurrenslagen

nomi

perspektiv

Det får antas att frågan kommer

domstol.

förestående

inte större än att de uppvägs av fördelen

bedömning

professorer

i nationalekoi MD

att tjänstgöra

som

sidouppdrag.

MDs

erfarenhet

kompetens,
föreslår

är

ytterligare

kvalificerade

uppgifter

och oavhängighet.
ägnade

i MD.

organisatorisk

antalet ledamöter
att rekrytera
ekonomiska
nuvarande

experter

detta.

tillförs

MD

nya

utgår

på

domare

att låta sådana domare fullgöra

en del

något som kan tala för att ge denna en viss

bakgrund

med olika

Kommittén

anser att

bör utökas för att ge möjlighet
gäller

de

gör avskaffandet

av

erfarenhetsbakgrund.

som skall tjänstgöra

intresseledamöter

som utredningen

bör endast ordinarie

till en annan större domstol.

med ekonomisk

ekonomer

De förändringar

Normalt

Det bör vara möjligt

anknytning

högt ställda krav på

som intresserepresentationen

område.

arbetstid i MD,

av sin ordinarie

mycket

understryka

att

samtidigt

konkurrenslagstiftningens
tjänstgöra

fylla

måste självfallet

sammansättning

i domstolen

det angeläget att dessa experter

Vad

har en så bred
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kännedom

som möjligt

om näringslivets

en viss breddning

att överväga

förhållanden.

av de ekonomiska

bakgrund

i förhållande

till hittillsvarande

självfallet

beaktas

kommittén

att MD bör bestå av tre jurister

vikten

skäl

erfarenhets-

experternas

praxis. Samtidigt

opartiskhet.

av

Det finns därför

måste emellertid

Sammanfattningsvis

och tre ekonomer.

anser

Ordföranden

bör ha utslagsröst.

17.3

Ett

17.3.1

Inledning

Kommittén

har

konkurrensverk

nytt

i kapitel

3 konstaterat

att det

föreligger

brister

konkurrens

utgörs bl.a. av konkurrensbegränsande

dominerande

i

konkurrensen

företag vidtar

som styr priserna

kunskaper

till brister

i konkurrensen.

Kommittén

inriktas

som den offentliga
ken är förutom

en myndighet

Uppgifterna
desamma

effektivitet

Enligt

med benämningen

till etablering

och dynamik

regleringar
och import.

fördjupad

och mera
arbetet

inom såväl den privata

inslag i den statliga konkurrenspoliti-

kommitténs

effektiviseras

också

uppfattning

en väl

fungerande

bör den konkurrens-

genom att NO och SPK slås ihop till

konkurrensverket.

för det nya konkurrensverket
som i nuvarande

åtgärder som marknads-

en breddad,

en ny konkurrenslagstiftning

verksamheten

en effektiv

mot

där det konkurrensfrämjande

sektorn. Ett viktigt

konkurrensmyndighet.

Hinder

områden

och andra aktörer kan också leda

föreslagit

konkurrenslagstiftning

på att åstadkomma

främjande

möjligheterna

hos konsumenterna

har i det föregående

verkningsfull

Sverige.

många

mot andra företag och av offentliga

eller påverkar

Otillräckliga

i

inom

kommer

SPK och NO.

ningen av målen för konkurrenspolitiken

Genom

till vissa delar att vara
den föreslagna

kommer uppgifterna

bredd-

dock att få ett
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innehåll.

annat

Nya

krav

kommer

eller överföras

kommer att försvinna

arbetsuppgifter

till andra myndigheter.

Det nya verket kan därför inte bara ses som en sammanslagning
NO,

med i princip

tillgängliga

resurser,

bör lösa sina uppgifter

med rena myndighetsuppgifter.

Verket

ett kunskapsorienterat

och genom

för att främja

åtgärder

trots att det blir

relativt

Verket

en långt driven

organisation

delegering

av

samarbetsrelationer

näringslivet

och personer
bedömer

Härigenom
organisation

av
bör

verket

kunskapsföretagens
arbetssätt, med
Medarbetarna

vid

måste ha ett brett kontaktnät

och

och ansvar.

befogenheter

samt med personer

med varandra

inom

inom

och utom landet.

att skapa en slagkraftigare

än den nuvarande.

17.3.2.1

Översikt

Målen för konkurrenspolitiken

till

av

och resultatorienterat

att det skall vara möjligt

Konkurrensverkets

bidra

mera

vid andra myndigheter

17.3.2

i kapitel

val

av förvaltningsmyndigheternas

och

de olika enheterna inom konkurrensverket
utvecklade

vid

att ha flexibilitet

stort ha mindre

skall ha ett målinriktat

med hjälp av

Det nya sammanslagna

konkurrensen.

hierarkiska

traditionella
nätverk.

synsätt

stor del arbeta

med NO och SPK till

att i likhet

kommer

dels att höja den pro-

förmåga att lösa sina uppgifter.

kompetensen och organisationens

Det nya verket

NOs och SPKs verksam-

är dels att integrera

Syftet med sammanslagningen

fessionella

av SPK och

verksamhet.

oförändrad

heter och att bättre utnyttja

Vissa

myndigheten.

ställas

att

8 och

uppgifter

och den nya konkurrenslagen
uppgiften

Den övergripande

att skapa och upprätthålla

dessa mål. Vi har också pekat

har diskuterats

för konkurrensverket

en effektiv

konkurrens

att konkurrensmyndigheten

blir att

som främjar
bör ges stor
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frihet

att välja de medel som den bedömer

målen och att fortlöpande

i syfte att underlätta

-

och information

för olika

och väl fungerande

och analysera

att bedöma effekterna

förändringar

av olika

att informera

företag,

myndigheter

av dominerande

grad av skadlighet
att förhandla
gränsning

ställning

utbud,

och

utvärdering

överträdelser

av förbud

information.

som orsakas av näringsidkare
I uppgiften

ingår:
av förbud

samt att pröva anmälningar,

från enskilda

initiering

av konkurrensbegränsningar

och vilken

de har konkurrensundersökning

med näringsidkare

i syfte att undanröja en konkurrensbe-

eller att minska den skadliga verkan förhandlingsverksam-

het
-

och

med bristande

och spåra upp överträdelser

och klagomål

förekomsten

marknader

konkurrenslagen.

av dominerande

dispensansökningar

produktivitet,

av

och enskilda om gällande konkur-

ställning

att löpande bevaka marknader

att undersöka

i priser,

tillämpning

av konkurrensbegränsningar

eller missbruk

inom olika branscher

och praxis i syfte att förhindra

tillämpa

och förekomsten

typer av konkurrensbegränsningar

konkurrenslagstiftningens

genom att i enskilda fall

ingår:

till detta analyser

att utvärdera

2. Undanrojande

-

i

att agera så att en

uppnås. I denna uppgift

m.m. i syfte att identifiera

samt orsakerna

och missbruk

-

på marknaden

överenskommelser

att jämföra

renslagstiftning

I

konkurrens

branschutredningar

konkurrens

-

aktörer

marknader

företagsstrukturer

-

indelas

om rådande marknadsförhållanden

att kartlägga och beskriva konkurrensförhållanden
konkurrensbegränsande

-

kan använda sig av kan grovt

tre kategorier:

Utredningsverlcsamhet

effektiv

för att nå

kunna anpassa insatserna till utvecklingen.

De medel som konkurrensverket
följande

vara mest effektiva

att föra talan i MD processverksamhet
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att verkställa

-

åtgärder

beslutade

och att följa

upp besluten

upp-

följning.

sektorn.
-

att belysa effekterna

till

översyn

av

regelsystem

av regler

bevakning

att medverka

-

att utvärdera
monopol

samt att utarbeta förslag

förbättra

möjligheterna

till åtgärder

offentliga

och

i syfte att införa

eller

avregleringsutredningar

till konkurrens

som görs pä uppdrag

av dumpning

i de utredningar

att medverka

regleringar

av existerande

effekterna

handelshinder

eller avlägsna tekniska

till att förhindra

-

-

av förslag till nya regleringar

för konkurrensen

samt att ta initiativ

stödformer

inom den offentliga

konkurrens

ingår:

I denna uppgift

och

för att främja

och åtgärder

Avreglering

av

regeringen
-

för

att verka
utarbeta

ökad

föreskrifter

vid

konkurrens

upphandling

offentlig

av en eventuellt

för tillämpningen

och

att

kommande

upphandlingslag.

Alla

dessa vägar

formationsunderlag

att främja

och undersökningar,

av konkurrensförhållandena

der. Kunskapsuppbyggnaden
en effektiv

att främja

sätt, nämligen

Dessa får dock ofta bara effekter
information
påverka

mera

generella

marknadsaktörernas

åstadkomma
generell

får

art.

statsmakterna

regeländringar
Dessa vidtas

verkningar,

förutsätts
dock

fallet.

därvid

konkur-

med stöd av KL.
Utredningar

och förslag

leda till direkta

inte av konkurrensmyndigheten

eller andra myndigheter.

sker

som syftar till

men de kan bara

Information
däremot

påverkar

åtgärder

i det enskilda

beteende.

in-

på olika varu- och tjänstemarkna-

Vissa åtgärder

konkurrens.

ett

dels en fortlöpan-

skall i sin tur leda till åtgärder,

ett direkt

rensförhållandena

förutsätter

Kunskapsuppbyggnad

hos konkurrensmyndigheten.

genom dels olika slag av utredningar
de bevakning

konkurrens

en effektiv

och

indirekt

i syfte att
åtgärder

av

utan av
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Konkurrensmyndighetens

verksamhet

arbetsuppgifter.

har

åstadkomma

Verket
effektivare

närmare beskriva

17.3.2.2

olika

således ett brett spektrum av

medel

att välja

konkurrensförhållanden.

mellan

I det följande

för

att

skall

vi

dessa.

Utredningsverksamhet
aktörernas

att allmänheten

information

och

för

att

ändra

beteenden

Konkurrensmyndighetens
-

flera

omfattar

informerande

verksamhet

skall ges ökad priskännedom

bör ha som syfte
och större prismedvetan-

de
-

att näringslivet
gränsning

skall ges information

i olika

branscher

om existerande

konkurrensbe-

samt om konkurrenslagens

innehåll

och

ges korrekt

be-

tillämpning
-

att riksdag,

regering

slutsunderlag

om

viktigare

utbud,

konkurrensförhållanden

utredningar

riktar

allt är det dock konsumenterna
priser

otillräckliga

och kvalitet.
kunskaper

I det följande

förvaltning

skall
och

prisutveckling

på

varu- och tjänsteområden.

Konkurrensverkets
Framför

och övrig

skall

hetens utredande

Även

sig till

alla aktörer

på marknaden.

som behöver bättre information

de offentliga

köparna

om

har i många fall

om marknadsförhållandena.

närmast redogöra

för innehållet

i konkurrensmyndig-

verksamhet.

a Branschutredningar

Branschutredningar
Vanligen
-

brukar

Beskrivning

görs i dag av SPK med varierande
en sådan innehålla
av varorna

och utveckling,

följande

innehåll

och syfte.

punkter

än sterna inom branschen, marknadens storlek
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på marknaden,

Aktörema

-

och deras olika organisationer,

m.fl.

och förekomsten

integration

och vertikal

av horisontell

Förekomsten

-

kunder

distributörer,

leverantörer,

dvs.

av konkurrensbegränsningar
Företagens

-

val av konkurrensmedel,

samt prissättningsbe-

lönsamhet

teenden och prisutveckling.

baserade på allmänna

bedömningar
och generella

rensskommittén

i Sverige - en kartläggning

Konkurrensen
i 61 branscher

förhållandena

verkningar.

till konkur-

i SPKs rapport

har redovisats

på branschutredningar

Exempel

om den aktuella branschen

erfarenheter

om konkurrensbegränsningars

kunskaper

av

rör det sig dock då bara om

och beteenden. Normalt

olika konkurrenshinder

om effekterna

en diskussion

kan även innehålla

En branschutredning

av konkurrens-

1991:28.

SOU

b Analyser

Analyserna

har

fungerar

konkurrensen

dåligt.

marknadsförhållanden,

prissamverkan,
effektiviteten,

En typ av analyser
duktområde
marknaden

prisnivån

klarlägga

marknader

och prisspridning
nordiska

analyserar

förändringar

som kan förklara

över

tiden

av priser,

dessa förändringar.

detta får

inom

ett pro-

mellan den svenska

grannländer

inom Sverige.

av ekonometriska

importhinder,

valmöjligheter.

prisundersökningar

våra

där

än de ovan

vilka effekter

och konsumenternas

prisnivåer

av analyser avser användning

områden

inte enbart att beskriva

företagskoncentration,

avser systematiska

och utländska

försöker

eller mellan olika lokala marknader

länderna

faktorer

Man

t.ex.

där man jämför

och

De har en högre ambitionsnivå

utan även att empiriskt
tillväxten,

branscher

att identifiera

syfte

branschutredningama.

diskuterade
olika

som

eller EG-

En annan typ

modeller där man mäter och

produktivitet

samt olika
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I båda fallen rör det sig om utredningar
och ofta med utnyttjande
verksamhet

krävs

nationalekonomi

Analysema

teoretisk

och statistik.

förutsätts

som redan finns
register

av avancerade

en hög

der som behövs kräver

huvudsakligen

av prisnivåer

på basis av sådana data

konkurrensen

beror

alltid

uppgiftslämnande.

Redovisningen

företagens

till att konkurrensen

mot ett enskilt
importhinder

i begränsad

omfattning

Inom

har

EG

genomförandet
samtidigt

en serie

för

gjorts

den dåliga

kan analysen leda till

samhällsekonomiska

vid

SPK.

sophämtning

analyser

gjorts

av den inre marknaden

indikationer

till

nästa steg

initieras.

endast

regi.

Om orsaken

genom

på en marknad.

kan nämligen

eller regleringar

av konkurrenshindrens

kostnaden

handlande

inte fungerar

företag.

har analyser

kommunal

av resultat

nivå.

Hittills

av

datainsamlingar

i olika delar av landet. Det rör sig emellertid

att en avregleringsutredning

jämförelse

företags-

eller

orsakerna

ett ingripande

centrala

för speciella

Om orsaken är en skadlig konkurrensbegränsning
blir

och analysmeto-

Vissa kompletterande

En analys kan även ha som syfte att påverka
att identifiera

områdena

främst

produkter

om öppna källor och frivilligt
sker på aggregerad

inom

SCBs prisstatistik,

prisundersökningar

t.ex.

För denna

till ADB-kompetens.

genomföras

t.ex.

ansats

och metoder.

kompetens

också tillgång

och import-exportstatistik.

mätningar

modeller

De avancerade bearbetnings-

tillgängliga,

kan även behövas

med en ekonomisk-statistisk

för

exempel
entreprenör

genom

att beräkna

se kapitel

var konkurrensen

Ett

fungerar

3.

effekter
är

SPKs
och

i

effekterna

av

Sådana studier

ger

dåligt.
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c Utvärdering

lämpning

att påverka

Utredningsresultaten
verksamhetsgrenar

konkreta
hinder.

vågar

bör utgöra

underlag

insatser

kan olika

i skilda ekonomiska

för prioriteringar

anvisas.

mellan

olika

bör också kunna leda till

Resultaten
ett begränsat

åtgärder från myndighetens
Rent deskriptiva

för

konkurrensen

effektivisera

att

och sakområden.

beslut om fördjupade

eller information

bringas i dagen, systemfel

och

analyseras

till-

beteende. Genom utredningarna

marknadsaktörernas

typer av konkurrenshinder
sektorer

regeländringar

av konkurrenslagstiftningen,

- genom

åtgärder

slag av konkurrensfrämjande

för olika

en grund

bör vara att lägga

utredningsverksamhet

Syftet med konkurrensmyndighetens

problemområde

sida i syfte att undanröja

eller

till

konkurrens-

bör dock inte vara en huvuduppgift

undersökningar

för konkurrensverket.

I kapitel

att våra kunskaper

3 har konstaterats

effekter

är bristfälliga,

verket

att

förbättra

lagstiftningens

om olika konkurrenshinders

och att det bör vara en viktig uppgift för konkurrensVerket

kunskapsunderlaget.

tillämpning

och föreslå de ändringar

skall

även

utvärdera

som kan behövas. Som

exempel härpå kan nämnas förbud mot t.ex. vissa konkurrensklausuler
vidgning

av de generella

17.3.2.3

Tillämpning

I det följande

skall

rende i kronologisk

undantagen

eller

från förbuden.

av konkurrenslagen

beskriva

de olika aktiviteterna

a-f

i ett konkurrensä-

ordning.

a Initiering

Det finns en stor skillnad

mellan missbruksfall

att upptäcka en konkurrensbegränsning.
från början,

genom klagomål

eller

och förbudsfall

när det gäller

I missbruksfallen är den ofta känd
annat sätt. Det är sällan så svårt att
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kartlägga

företeelsen.

Löpande

marknadsbevakning

första hand gälla allvarligare
att massmedia

genom

och uppspårande

konkurrensbegränsningar.

bevakas,

förfrågningar

bör i

Den utövas bl.a.

görs och kontaktpersoner

anlitas.

I förbudsfallen

är själva uppspårningen

konkurrensbegränsningen
förbuden
område.

och avslöjandet

ofta det svåraste. Genomförs

blir det särskilt viktigt

med den operativa

Här behövs aktiv spaning och genomgång

av den förbjudna
de föreslagna,

verksamheten

nya

på detta

av tips från allmänheten

samt kontakter

med eventuell

Direktkontakter

kan behövas med aktörer på en marknad där misstanke finns

om överträdelse

handräckningsmyndighet

av förbud.

Enskilda ärenden läggs upp efter initiativ
anmälan

och andra berörda.

från utomstående

bör få ett större utrymme

av den nya myndigheten

part eller intressent

eller efter

m.m. Initiatiwerksamheten

i den nya organisationen.

b Konkurrensundersökning

Med

begreppet

bedömning

konkurrensundersökning

avses den

som behövs för handläggningen

den nya konkurrenslagen.
undersökningar

Uppläggningen

måste helt underordnas

faktainsamling

av ett konkurrensärende
och genomförandet

och
enligt

av sådana

de krav som ärendets behandling

ställer.

Ett av de viktigaste
slutförandet
kommittén

av

kraven

arbetet.

föreslår

konkurrensundersökningar

Det

snäva tidsfrister

ärende. Möjligheterna

att motverka

försämras

längre

tiden

konkurrenter

tvingas

upphöra

rättssäkerhetsfråga

gäller

inte
för

olika

steg i prövningen

företag,

där
av ett

kan allvarligt

att marknadsförhållanden

med sin verksamhet

tiden för

förvärvskontrollen

konkurrensbegränsningar

går genom

att klagande

minst

gäller

befästs,

etc. Det är också en

som anser sig utsatta för konkur-
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tid. Kommittén

får sin sak behandlad inom rimlig

rensbegrânsningar,

fördröja

men detta får inte väsentligt

konkurrensbegränsning,

undanröjer

genom förhandlingar

att konkurrensverket

att det är önskvärt

anser
en

ett ärendes

avgörande.

på konkurrensundersökningar

krav

Ett annat

Exempelvis

sökningen
under

som undersöks bekräftas av det

kan ett sakförhållande
frågan

Eftersom

företaget.

berörda

då inte längre

av ärendet.

I motsats

I fråga om offentliga

regleringar

till

för att man skall kunna ta ställning

inte åtgärder

vidtas,

här görs kan ligga till grund för initiativ

situationen.
alltid

som är fallet

vad

som ansvarar för regleringen

men de faktainsamlingar

man

konkurrensbegränsningens
fusionskontrollprövningen.
inte sällan internationella

först

behöver

effekter

i

anpassas efter den aktuella

få grepp
förgrunden

och
om.
vid

Konku rrensbegränsningar
kopplingar

som

till en avregleringsutredning.

innebörd

Konkurrensbegränsningens

konkurrensbe-

eller ej. I det förra fallet kan

av missbruksfallen får självfallet

vad

med

förhand

inte

om den aktuella

följd av regleringen

enligt konkurrenslagen

Undersökningen

uppkomma

krävs att man söker sätta sig in i regelsys-

temet samt att kontakt tas med den myndighet

är en direkt

kan under-

eller givna frågeställningar.

låsas till en viss uppläggning

gränsningen

till

kan således konkurrensundersökningar

utredningsprojekt

nästan

är tvistig

i denna del läggas ned. I andra fall kan nya frågor

behandlingen

till-

när nya omständigheter

vändning

ta en ändrad

kan många gånger
kommer.

av ett konkurrensärende

under arbetets gång. Utvecklingen

prioriteringar

och om-

flexibilitet

avser

som ger anledning

omfattning
I övrigt

utgör
kommer

missbruks-

och-

en viss marknad har
att ta kontakt

med

annat lands konkurrensmyndighet.

I förbudsfallen
den förbjudna

består arbetet till stor del i uppspårande och klarläggande
konkurrensbegränsningen.

av

Sedan detta skett återstår dock att
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utforma

en eventuell

grunderna

ansökan till MD om sanktionsavgift

för beräkningen

av avgiftens

Konkurrensundersökningar
utredningsmetodik
verksamheten.
inriktade

förutsätter

som kommer
Typiska

med angivande

av

storlek.

inte den typ av teoretiskt komplicerad

till användning

i samband med utrednings-

konkurrensundersökningar

är

praktiskt

mera

och ställer stora krav på förmåga att upptäcka och påvisa missbruk

av dominerande
gränsningar.
aktuella

från

besök. Till

förhandsaviserade

former

av skadliga

av uppgifter

näringsidkare

konkurrensbe-

som är relevanta för det
skriftlig

genom

undersökningsverksamheten

företagsbesök

begäran

eller

räknas även sådana icke

som har till ändamål att få fram uppgifter

Husrannsakan

och regelrätta förhör bedöms dock

bara i undantagsfall.

Kompetenskraven
området

inhämtande

bl.a.

av närmast beviskaraktär.
bli aktuella

och andra

De innefattar

ärendet

personligt

ställning

inom

undersökningsverksamheten

företagsekonomi,

då de uppgifter

ligger

och många gånger

kan hämtas från företagens

juridisk

kompetens erfordras

i samband med genomförandet

Kravet

konkurrensärenden

på att snabbt

motiverar

och marknadsförhållandena
som har till uppgift

få fram

att genomföra

sektorer

Även

bokföring.

av konkurrens-

erforderligt

en kunskapsuppbyggnad
i olika

inom

som behövs ofta avser enskilda

företag

undersökningar.

främst

underlag

i

avseende konkurrens-

av näringslivet.

konkurrensundersökningar

Den personal
bör därför ha

branschkunskaper.

c

Förhandlingsverksamhet

Förhandlingsverksamheten
undanröja
förändring

bör naturligtvis

som hittills

den skadliga konkurrensbegränsningen
som

hindrar

skadlighelten.

avskriva ärendet. Konkurrensmyndighetens

Lyckas

vara inriktad

på att

eller att få till stånd annan
detta

kan

myndigheten

förhandlingsverksamhet

att få större betydelse genom att MDs förhandlingsverksamhet

kommer
förutsätts

få
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i samband

och förvärvsärenden.

med missbruksårenden

d

är bara aktuell

Förhandlingsverksamheten

omfattning.

mindre

Processverlcsamhet

Process i MD blir aktuell
värvsfall
Genom

misslyckats

eller när man bedömer

i ärendet

beslut

för

och företagsför-

i missbruks-

när förhandlingar

att ett förbud
saken

då myndigheten

har överträtts.

under

domstolens

prövning.

sakkunskap och domstolser-

För att föra talan i MD eller HD krävs juridisk
är också att myndighetens

Viktigt

farenhet.

förmåga

och

kompetens

konkurrensbegränsning

att

objektivt

företrädare

redogöra

för

har en ekonomisk
effekter

en

domstolsbeslut

har

vilka

bedöms ha.

Uppföüning

och beträffande

Både i fråga om egna avskrivningsbeslut

efter en tid återgår till att tillämpa

bevaka att man

Ändring

17.3.2.4

Fackdepartementen

förslag

det gamla, konkurrens-

av regler

med avreglering

ta intiativ

till

är ett led i förnyelsen

och fackmyndigheterna

och genomföra

översyn

av den offentliga

och begränsnin

kvenser utredas. I en sådan utredning
sen bedömas.

sektorn.

skall inom sina ansvarsområden
av existerande

regelsystem.

till nya regler utarbetas skall enligt bestämmelserna

ordningen

och att

beteendet eller något likartat.

begränsande

Arbetet

ett klart intresse av att se till att beslutet följs

givetvis

myndigheten

i kommittéför-

förslagens kostnadsmässiga
måste även effekterna

När

konse-

på konkurren-
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Eftersom

syftet med avreglering

nära till

hands att ge konkurrensverket

regleringsarbete

bl.a. är att främja konkurrensen,

med tillkomsten

i det av-

avregleringsåtgärdema

av nya regler eller översyn

i kapitel

år. Även

har genomförts

ha en roll som bevakare av konkurrensintresset

Behovet av avreglering
behandlats

roll

som kan förutses pågå under ett antal kommande

efter det att de mera omedelbara
konkurrensverket

en framträdande

ligger det

bör

i samband

av bestämda regleringar.

och ökad konkurrens

inom den offentliga

16. Vi skall i det följande

redogöra

sektorn har

för vilka

uppgifter

som vi anser bör ligga på konkurrensverket.

Bevakning

av regler

Både NO och SPK har nu uppgiften
i konkurrensfrämjande
heterna

till

kommuner,

syfte.

buds är främst
skrivelser

till

att söka påverka offentliga

Medel

som i nuläget

överläggningar
sådana organ

står de båda myndig-

med andra
eller

till

regleringar

myndigheter

regeringen,

och

samt be-

svarande av remisser.

En viktig

uppgift

för konkurrensverket

heters reglerande verksamhet
författningar

att fortlöpande

införandet

myndig-

Verkets uppgift bör vara

av nya etableringsprövningar,

eller att annars ge dem en marknadskonform

vakningsuppgiften

följa

och att belysa hur förslag till nya eller ändrade

kan komma att påverka konkurrensen.

att försöka förhindra
ar m.m.

blir

ingår även att ta intiativ

prisreglering-

utformning.

till avregleringsutredningard

I be-

392
Avregleringsutredningar

En avregleringsutredning
aktuella

regleringen

alltjämt

gäller

omfattar

igenom motiven och syftet med den

att

samt att pröva

om förutsättningarna

uppnåtts samt vilka negativa verkningar
konkurrensen.

Slutligen

inklusive

marknadsorienterade

s.k.

SPK

och

NO

har

hittills

förslag

genomarbetade

vissa branschutredningar
regleringarna

anser

att

själv genomfört
som bestämmer

t.ex. effekter
andra

att uppnå

på

medel,

målen

med

tagit

fram

sätt.

i någon

utsträckning

större

har man i samband med

Däremot

även berört de offentliga

och konkurrensärenden

behovet av regelöversyner.

det

finns

motiv

för

inom vilka

områden

att

konkurrensverket

av liknande

inom flyg- och byggområdet.

stora resursinsatser,

skall

slag som kommittén

Det bör dock vara regeringen

avregleringsutredningar,

som kräver

skall göras och av vem.

handelshinder

Tekniska

handelshinder

konkurrensbegränsningar

kan i likhet

med andra regleringar

och försvåra handelsutbytet.

i framtiden

Med hänsyn till att importkonkurrensen

avgörande

betydelse

16 förordat

handelshinder

för konkurrenssituationen
att fördelningen

ses över.

i Sverige

av ansvaret

fungera

som

De författningsenliga

1990:986

på detta område anges i förordningen

uppgifterna

kapitel

inte

för

målen.

lett till att målen

om det finns

metoder,

vissa avregleringsutredningar

genomföra

regler.

det att pröva

till avreglering.

och pekat

Kommittén

Tekniska

ingår

verkligen

som uppkommit,

på ett mera kostnadseffektivt

regleringen

eller modifiera

och om det finns skäl att förtydliga

ingår det att bedöma huruvida regleringen

Vidare

för regleringen

om tekniska
kan väntas få

har kommittén

för att bevaka tekniska

i
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Dumpningsundersökningar

Dumpning

innebär att en vara exporteras

än varans

normala

sökningar

enligt

värde.

förordningen

Konkurrensmyndigheten

Underprissättning
monopol

bör medverka

innebär

uppkommer

ning. Den väsentliga

liknar

ligga kvar

Ofentlig

om dumpningsundersökningar.

i de dumpningsundersökningar
uppdrag.

Motivet

kortsiktigt

eller

lägre

som

för detta är att
subventionering.

priser

påverka företagsstrukturen

för

köparna.

och leda till att

i många avseenden en konkurrensundersök-

skillnaden

om dumpning.

undersökningarna

alltid

under-

som i sin tur på lång sikt kan leda till högre priser.

från utländska myndigheter

därför

att genomföra

av underprissättning

kan emellertid

En dumpningsutredning

i fråga

1985:738

kan vara en form

Underprissättning

kan besluta

utför på regeringens

kommerskollegium
dumpning

Regeringen

till ett annat land till ett lägre pris

ligger

i att vissa uppgifter

och att det finns särskilda

Huvudansvaret

kommerskollegium,
bör samverka

för

måste inhämtas

internationella

regler

dumpningsutredningama

bör

som dock vid genomförandet

av

med konkurrensmyndigheten.

upphandling

Kommittén

har i kapitel

16 förordat

som är anpassad till EGs regler,
fall lämpligen

att en lag om offentlig

upphandling,

bör utarbetas och att konkurrensverket

bör bli central förvaltningsmyndighet

i så

för både de statliga och

kommunala

upphandlin garna. I denna uppgift ingår att utarbeta tillämpnings-

föreskrifter

samt att informera

konkurrensen

om gällande regler och metoder för att öka

och pressa priserna vid offentlig

bör också verket kunna kritisera

Däremot
för

olämpliga

upphandling.

former

skulle det inte ingå att granska effektiviteten

anskaffning

och inte heller

hur myndigheterna

Liksom

hittills

av upphandling.

i myndigheters
följer

system

upphandlings-
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reglerna,

utan denna uppgift

den kommunala

17.3.2.5

skulle liksom

hittills

ligga kvar på RRV

resp.

revisionen.

Uppgifter

som flyttas

till

andra

myndigheter

eller

bort-

faller

Prismätningar

I SCB och SPK genomförs
underlag
direkt

löpande samordnade

för SCBs konsumentprisindex

som mål att främja

allmänt

KPI.

konkurrensen

informationsbehov

i samhället.

med konkurrensärenden.

förelser

i leveransvägransfall.

ganska

litet.

fortsättningsvis

Kommittén

att tillgodose

utan snarare
Verksamheten

har inte

har bidragit

ett

till

att

som i vissa fall erfordras

Som exempel

kan nämnas

prisjäm-

Behovet av sådana undersökningar

föreslår

helt överförs

som utgör

Denna verksamhet

SPK kunnat behålla en egen statistikkompetens,
vid arbetet

prismätningar

att genomförandet

av

är dock

KPI-mätningar

till SCB.

Lokala prisundersökningar

Prisundersökningar

år av värde

åtgärder i främst två sammanhang.
i vissa konkurrensärenden
kare

håller

dans prismedvetenhet

för

konkurrensfrämjande

Dels behöver en prisundersökning

när det är av vikt att klarlägga

en i förhållande

prisundersökningar

som underlag

till

andra

säljare

ligga till grund för information

Sådan information

emellertid

även förekomma

låg prisnivå.

Dels

på en viss

riktas i första hand till konsumenter.
fall där pris- och rabattinformation

leda till lägre priser.

kan

i syfte att öka köparsi-

i tidigare led kan gynnsamt påverka konkurrensförhâllandena
temporärt

om en näringsid-

och den vägen öka konkurrenstrycket

marknad.

göras

Det kan
till köpare

och åtminstone
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Prisundersökningar
projekt

och

intar metodmässigt

konkurrensundersökningar.

sålunda i allmänhet
hetsurval

på statistisk

Prisundersökningarna

undersökningsmetodik

av varor och försäljningsställen.

kan den dock i många fall tillämpas

sökningar

utan ny metodutveckling.

prisundersökningar

av

Prisundersökningar
branschutredning.
rensärende

ett

som

Denna uppgift

till

kommittén

liksom

konsumenterna

bör integreras

seinstruktionen

prisutveckling
fattningen

framtida

16.
eller

i ett konkur-

var

kan

man

beslutas av länsstyrelserna

billigast

köpa

uppgift

blir

enheterna.

I länsstyrel-

för ökad kon-

skall verka

att utarbeta

metoder

vissa landsomfattande
inom

lokala

samrådet

skall göras. Kommuner

särskilda

för

utredningar

produktområden.

prisundersökningar

med kommunerna

bör

om

däremot

Det är härvid

om hur under-

inom dagligvaruhandeln

om detta slår igenom

pris-

Om-

som har ändrat etableringspolitik

och ökad konkurrens
reda

anser

och att den s.k. faltorga-

själva och styras av lokala behov.

att länsstyrelserna

och att ge

lokala prisundersökningar.

och prisspridning

t.ex. ha ett intresse av att

prisundersökningar

att länsstyrelsen

samt att genomföra

släppt fram lágprisbutiker

kapitel

marknadsanalys

en

till länsstyrelserna

och inriktningen

sökningarna

i

i

på olika lokala marknader

om

inom länet och genomföra

undersökningar

diskuterats

i de regionalekonomiska

bör inskrivas

Konkurrensverkets

led

har

konkurrensverket.

helt bör överflyttas

nisationen

med bl.a. sannolik-

på ett större antal under-

allmänt

att undersöka prissättningen

information

naturligt

har

ingå

bör ligga kvar

Uppgiften

kurrens

kan

bygger

När en undersökningsmodell

utvecklats

Behovet

mellan utrednings-

en mellanställning

och
kan

i lägre priser.
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Förande

av kartellregister

SPK har byggt upp ett omfattande
nya karteller

kartellregister.

och att uppdatera gamla kräver en hel del resurser.

registrering

betraktas

skall därför

höras.

SPK, bara en skyldighet

enligt

som det i registret

finns harmlösa

har därför

som inte är registrerade,
registrerade.

karteller

innebär inte heller någon ingående prövning

till

att på anmaning

Det nuvarande kartellregistret

Det finns skadliga karteller

företagen

att anmäla karteller

uppgiftsskyldighetslagen

om existerande karteller.

stora luckor.

skyldighet

om

Beslut om

beslut och de registrerade

som ett formellt

I dag finns det inte någon obligatorisk

informera

Att föra in uppgifter

samtidigt

En registrering
kan komma att

av om kartellen

skada konkurrensen.

NO har en begränsad
massmedia,

nytta av kartellregistret.

som dock inte alltid

En stor del av registrerade
karteller.

Kommittén

Det har mest intresse

känner till vilka brister

avser pris-

karteller

skyldighet

I samband

föreslår

vi att nuvarande

upphör.

Det bör i stället ankomma på konkurrensmyndigheten

om och i vilken

lagreglerade

omfattning

försäkringsomrâdet

åligger

Finansinspektionen.

Även

bestämma om registret

Oavsett om ett formellt

sådant register
förandet

av

detta

område

att föra

skall föras.

kartellregister

förs eller

också föra förteckning

har skadlig

måste självfallet

verkan

och

nybildade
frihet

att

bör konkurrensverket

karteller.

dispenser.

den

bank-

föreligga.

införskaffa

om beviljade

att bestämma

motsvarande

som led i sin marknadsbevakning
Verket

härmed

kartellregister

Inom

kartellregister
bör

har.

och marknadsdelnings-

nu att dessa förbjuds.

föreslår

registret

för

Om verket misstänker

kan myndigheten

information

om olika typer av
över och informera

att en kartell

föreligger

som

med stöd av uppgiftsskyldighetsbe-
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i KL anmoda företagen att lämna de upplysningar

stämmelsema
för prövning

av frågan.

17.3.3

Vi

Principiella

har

i det

överväganden

föregående

konkurrensvården.
-

som behövs

betonat

om organisationsstrukturen

nödvändigheten

Syftet med omorganisationen

att få en större flexibilitet

och en bredare

möta de ökade krav som ställs

att

av

effektivisera

kan sägas vara
för att

samlad kompetens

konkurrensverket

och därmed effek-

tivt bidra till att nå de mål som uppställs för konkurrenspolitiken
-

att ge korta beslutsvägar

och en klar fördelning

av ansvaret

för att

målen uppnås
-

att bättre

utnyttja

härigenom

uppnå ett gott arbetsresultat

för anställda
-

medarbetarnas

med möjligheter

för

att

men också en bra arbetsmiljö

till personlig

att ge god service till allmänheten

och potential

kunskaper

utveckling
korta handläggnings-

inkluderande

tider.

Vi har i det föregående
rensverket
uppgifter
principerna
-

för vilka

arbetsuppgifter

skall ha. I det följande skall vi diskutera principerna
bör sammanföras

och fördelas

inom verket.

konkur-

för hur olika

Vi behandlar

härvid

för:

indelning

i enheter,

fördelning

av arbetsuppgifter

och

finansiering.

17.3.3.1

Vi

också redogjort

Principer

har i det föregående

för indelning

betonat

arbetssätt

och välja

de vägar

uppställts

för konkurrenspolitiken.

behovet av kunskapsutveckling

i enheter

att myndigheten

bör ha ett målinriktat

och medel som bäst främjar

de mål som

Vi har också i det föregående

betonat

vad gäller både makro- och mikroekonomi.
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Det nya konkurrensverket

måste ha en hög kompetens

områden såsom företagsekonomi,
måste därför

nationalekonomi,

ha god grundutbildning.

ning av personalen

främst
Framför

som de behöver.

juridik

genom att arbetsenheter

för nästa arbetsuppgift.

Organisationen

måste därför

liknande

utformas

kritik

skall

kompetensutveck-

i enheter där medarbetarna

från kollegor

har
eller

på enheten som man har

med.

Det är i och för sig önskvärt
medel för att främja
Samtidigt

ske i det

och mål. På så sätt kan man i ett projekt

ärende få hjälp och konstruktiv
daglig kontakt

m.m.

av en arbetsprodukt

så att den främjar

i sin tur en indelning

arbetsuppgifter

köper de kurser

allt måste dock kompetensutvecklingen

kunna utnyttjas

Detta kräver

m.m. Personalen

Resurser bör finnas för vidareutbild-

dagliga arbetet. Det man lärt sig vid framtagning

ling.

inom en rad olika

konkurrensen

en rationell

kräver

att man inom en enhet kan arbeta med olika
och att man har en bred kompetens.
en specialisering.

produktion

För att få fram

ett lagarbete bör inte enheterna vara för stora. Ju större en enhet är och
mer olikartade

produkter

arbetsuppgiften

ter sig oklar för enskilda medarbetare.

den arbetar

med, desto större är risken

nen är det av största vikt att medarbetarna

för att

För arbetsmotivatio-

har klara och tydliga

uppgifter

och produktionsmâl.

och kompetensutveckling

Kunskapsuppbyggnad
något självändamål
olika

enhetemas

informationsskrifter
verksamhet

bör

utan konkurrensverket
prestationer

i form

inom en enhet är dock inte

skall vara resultatorienterat.

av ärenden,

utredningar,

De

rapporter,

m.m. bör vara klart avläsbara. Resultatet av enhetemas
följas

upp

och

utvärderas

i relation

till

de mål

som

uppställts.

Myndighetens

verksamhet

bör därför organiseras

heter. Inom en produktionsenhet

bör huvuddelen

i ett antal produktionsenav arbetsinsatsema

kunna
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knytas till en klart urskiljbar
stabsfunktioner

bör vara små. Produktionsenhetema

att incitament
Varje

Administrationen

produkt.

finns

för samarbete

bör vara utformade

och samverkan

av en viss

t.ex. ett ärende, ett beslut eller en utredningsrapport.

Vi anser att man inom en produktionsenhet
ärenden

enligt

konkurrenslagen

inte bör blanda handläggning

och med större,

syftar till att genomlysa

konkurrensförhållandena

att ge ett genomarbetat

förslag till avreglering.

det svårt att prioritera
planeringen.

sönder

kompetens

kunna

Det är även viktigt

från ett utredningsprojekt
erfarenheter

Den inriktning

varandra.

tidigare diskuterat,

Principer

utvecklingen
tillämpas

inom en viss bransch eller
Detta skulle nämligen

från

till
sina

mot tydligt

en särskild

Medarbetarna

och

måste därför

ett annat, och de måste dagligen
projekt

och

urskiljbara

men självfallet

för fördelning

härigenom

stimulera
som vi

arbetsprodukter,

skall de olika enheterna samverka.

av arbetsuppgifter

av arbetsuppgifter

uppdelningen

skall ske för att bäst främja produktiviteten

världen

över.

huvudsak att man delar upp arbetet efter marknader
enheter kallas fortsättningsvis

branschenhet

byggs

och

och kompetens-

för uppdelning,

inom verket. Det finns en standardmodell

hos konkurrensmyndighetema

marknader

göra

avregleringsutredningar

effekter.

Nästa fråga gäller efter vilka principer
specialiseringen

som

talar också för att man bör ha skilda enheter för ärenden

och större utredningar,

17.3.3.2

utredningar

att man utvecklar

på att göra branschutredningar,

utbyta

längre

av

insatserna och brådskande ärenden skulle kunna rycka

analyser av konkurrensbegränsningars

kunna

så

över enhetsgränsema.

enhet bör ha ett samlat ansvar för hela framtagningen

produkt,

I varje

och myndighetens

som

innebär

Modellen

eller branscher.

i

Sådana

branschenheter.

successivt

som enheten ansvarar

för.

varje enhet också bär bevakningsansvaret

upp en betydande
Härav följer

kunskap

om de

att det är rationellt

för sitt området.

att

ligger bl.a.
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att enheten vid behov skall bygga på sitt kunnande om olika branscher
särskilda undersökningar

med

Behovet härav bör enheten

och utbildningsinsatser.

själv bedöma.

av prövningen

I flera länder orsakas en avsevärd del av arbetsbelastningen
Med den förstärkta

av företagsförvärv.
föreslår

kan man förvänta

förvärvsprövning

att förvärvsprövningen

kommer

som kommittén
att ta betydande

resurser i anspråk.

Vissa länder har valt att sammanföra
en enda operativ
lättare

enhet.

att utveckla

Fördelarna

rutiner

förvärvsprövning

för alla branscher till

med en sådan ordning

och att tjänstemännen

bygger

är att det är

upp ett enhetligt

specialistkunnande.

med NO valt att behandla prövningen

I andra länder har man i likhet

på samma sätt som andra konkurrensbegränsningar,

företagsförvärv
har fördelats

på branschenheterna

som är berörda.
handlägger

En fördel

en god branschkännedom
särskilt värdefullt
om företagsförvärv.

är att de tjänstemän

redan när ärendet kommer

Att

branschenhet

upp ofta har

med hänsyn till vikten av snabb handläggning

av ärenden

Vidare är det vanligt att ett företagsförvärvsärende

andra konkurrenshinder

i en sådan situation
för andra

som

att bygga på. Detta har hos NO visat sig vara

lösas genom åtgärder som inte innebär att förvärvet
ut på att undanröja

dvs. de

med hänsyn till den eller de branscher

med en sådan ordning

företagsförvärvsärenden

av

utan som går

än de som orsakas av förvärvet.

föra över ärendet från
slag av ärenden

förbjuds,

kan

förvärvsenheten

till

en

både resursslöseri

och

av konkurrensverket

vad

konkurrenslagen.

Ett

innebär

tidsutdräkt.

Kommittén
gäller
problem

vill därför förorda en branschindelning

handläggningen

av samtliga

med branschindelning

ärenden

är visserligen

enligt

att ett ärende kan röra företag
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som tillhör

två olika branscher.

Om man väljer relativt

torde dock detta bara vara aktuellt

En fördel

i undantagsfall.

med en branschindelad

organisationsstruktur

organisation

som för närvarande

motiv

organisation

för att kommittén

nya konkurrenslagen
med

detta

krävs

uppgift.

en god

stannat för en fortsatt

Samtidigt

finns det emellertid

budskarteller,

kontakter

upphandling,

betydande

-

beivra otillåtna

Även

inom

förvärvsärenden,

erfarenhet

från

kompe-

prissamverkan,

etc. Lösningen

leveransvägran

särskild

an-

detta problem

sådan att man inom en viss

kompetens.

Som exempel

där det kan finnas skäl att specialisera

kan nämnas

sig på att spåra och

anbudskarteller.

utredningsverksamheten

Genomförandet

För att lyckas

många ärenden av en viss typ och att man inom denna

utvecklar

byggbranschen,

i den

med personer inom branschen.

kan vara att försöka att göra branschindelningen

branschenhet

av förbuden

skäl som talar för att man utvecklar

av ärenden

typer

bransch har särskilt

branschindelad

skall ha en marknadsbe-

Särskilt överträdelser

branschkännedom,

arbete och utvecklade

olika

branschkunskap.

kan vara svåra att upptäcka och avslöja.

praktiskt

tens för

erforderlig

är också att de nya branschenhetema

vakande och uppspârande

till den

är att den anknyter

finns vid SPK och NO. Det blir

således lättare att bygga upp och utveckla

Ett viktigt

stora branschenheter

finns

av s.k. branschutredningar

man har en branschindelad

organisation

det motiv

för

skulle självfallet
liknande

ökade betydelse

regeringskansliet

kommer

behov av kartläggningar
den på olika marknader.

kommittéer

och beskrivningar
Sannolikt

underlättas

om

den som i dag finns på

SPK. Med hänsyn till konkurrensfrågorna
och statliga

specialisering.

bedömer

vi att

att ha ett relativt

stort

av pris- och konkurrensförhållan-

kommer det dock inte att finnas underlag

för mer än en enhet för branschutredningar.
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Om man vill ha en specialisering

med avseende på olika branscher

skulle

man därför behöva föra samman branschutredningar

med avregleringsutred-

ningar

hela denna utrednings-

och marknadsanalyser,

verksamhet
bedrivs

i förslagsvis

i projektform.

vändningsområden,

och då organisera

tre olika enheter.
De

har

visserligen

men i praktiken

branschutredningar

Alla dessa typer av utredningar
skilda

målgrupper

går de in i varandra.

och

Många

an-

av de

som SPK i dag gör har t.ex. inslag av avreglering

och

marknadsanalyser.

Vi anser att det med hänsyn till kompetensutvecklingen
av specialisering.

Analyser av konkurrensbegränsningars

kan finnas ett behov
samhällsekonomis-

ka effekter

kräver som vi tidigare nämnt avancerade nationalekonomiska

statistiska

kunskaper

och innehåller

inslag

starka

av forskning

och

och ut-

veckling.

Det handlar om att kunna bearbeta och dra slutsatser från olika

statistiska

data. En specialisering

En avregleringsutredning

efter branscher

kräver juridiska

innebär inga fördelar.

och ekonomiska

kunskaper

förmåga att bedöma effekter

i olika avseenden av en reglering.

det kräver

med olika

nära kontakter

organisationer.

Mycket

branschspecialisering

likheter

underlaget

är olämplig,

och byggbestämmelserna

En viktig

av

-

myndigheter,

erhålls

av olika

regleringar.

Eftersom

intressenter

krävs det ett stort mätt av diplomati

heten

med

en sådan utredning.

regleringsutredningar

och möter

En

plan- t.ex.

starkt

är också att se
förslag

motstånd

de olika

till

av-

från vissa

och smidighet

Även detta kräver en särskild

talar för en specialisering

avseende

och

intervjuer.

vad gäller avreglering

ofta är kontroversiella

Dessa förhållanden

genom

företag

berör flera branscher.

regleringar

genomföra

Genomföran-

eftersom många regelsystem

del i kompetensutvecklingen
i verkningarna

berörda

och

för att

kompetens.

även inom utredningsverksam-

produkterna

branschutredningar,

och analyser av konkurrensbegränsningars

av-

samhälls-
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ekonomiska
produkter

effekter.
finns

inte.

Någon

klar

gräns

Det bör därför

bestämma hur utredningsuppgiftema

17.3.3.3

Principer

Vi har i det föregående
verksamheten

mellan

ankomma

dessa olika

typer

på myndigheten

av

själv att

skall fördelas på olika enheter.

för finansiering

föreslagit

organisatoriskt

att ärendehandläggningen

bör utföras vid olika

och utrednings-

enheter.

Dessa kan ha

olika finansieringsformer.

Kommittén
uppgifter

anser att de uppgifter
som är preciserade

analyserna

bör anslagsñnansieras

marknader

med bristande

tillämpningen

För

som är myndighetsutövning
i författning
eftersom

konkurrens

de har som syfte att identifiera

och avregleringsutredningar

beställarfunktion.

att själv kunna initiera
för att finansiera

allmänna

SPK, vars verksamhet

Myndigheten

sådana utredningar.

I nuläget finns huvuddelen

konsultationer

kommittén

som gör det möjligt

att särskilja

bör dock ha vissa basresurser

aktörer,

för regeringskansliet.

som företag och konsumenter.

hos

ökad marknadstrans-

genom registrering,

dels genom utredningar

statistik

och

ta fram underlag

beslut; underlaget används också för information

priser och konkurrensförhållanden

för

Ett basanslag bör också finnas

går ut på att dels åstadkomma

annan löpande marknadsbevakning,
för andra myndigheters

förordar

av de samlade resurserna för konkurrensvård

stöd för marknadens

för de uppgifter

Även

och därmed ett nära samband med

däremot en form av uppdragsñnansiering,

parans till

bör anslagsñnansieras.

av konkurrenslagen.

branschutredningar

en tydlig

liksom övriga

om

till såväl regering och andra myndigheter
SPK har således en mycket bred målgrupp

som hänförs till löpande marknadsbevakning.
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Anslagsñnansieringen
för regeringens

av SPKs verksamhet

direktiv

sieringsmodellen

- bestämmer

Anslagsfinansiering

produktionen.

för vissa avnämare

vad som skall produceras.

inte avnämamas

utnyttjar

försvårar

innebär att verket - inom ramen

en tydlig

för att värdera

betalningsvilja

av produkter

Finan-

och tjänster som är avsedda

ansvarsfördelning

mellan producent

och beställare.

Kommittén

anser emellertid

skall få huvuddelen
inte

liksom

att konkurrensverket

utredningsuppdrag.

ut på den öppna marknaden och försöka

externa medel bör vara intäkter
ställningen

från försäljning

statsmakterna

kommittéer.

statliga

eller

korrekt

kostnadsredovisning

bedrivs

vid olika enheter.

17.3.4

till

Förslag

underlättas

av att de olika typerna av uppgifter

dragen

ställning

myndigheternas

myndigheterna

förvaltningen,

till vilka

i myndigheternas

En

för riksdagens och

tagit ställning till principer

av de statliga

riksdagen

verksamhet.

organisation

regeringens

av den statliga

klart skild

anslagsfinansierad

nyligen

ledning

dem, är det viktigt

och övrig

Riksdagen har relativt
styrning

o.d. Beskall bara

redovisningsmässigt

att man klart håller uppdragsverksamheten

Enda

att det således är

Trots

skall finansiera

som även i fortsättningen

från ärendehandläggningen

av publikationer

och avregleringsutredningar

av branschutredningar

göras av departement

skall således

Verket

av sina resurser från statsmakterna.

varit fallet

hittills

KU 29.

grundstruktur,

Enligt

198687:99

dessa principer

om
tar

som skall finnas och till huvud-

myndigheter

organisation.

prop.

Därefter

beslutar

och myndigheterna

regeringen

om

själva om organisatio-

nens detaljutformning.

Med

utgångspunkt

huvuddrag

i dessa principer

för en ny organisation.

heter och funktioner

som framgår

redovisar

kommittén

i det följande

Denna skall bestå av de produktionsenav figur

17.1.

405
Riksdagen

bör på detta underlag

kunna ta ställning

skall slås ihop samt besluta om övergripande
totala resursdimensionering.
tillsättas

organisationskommitté

en

organisationen.
underlag

Vårt

förslag

mål och konkurrensverkets

förutsätter
för

om NO och SPK

att det också kommer att
utforma

närmare

att

till organisationsskiss

bör därför

den

nya

ses som ett

för det fortsatta arbetet.

Kommittén

föreslår

duktionsenheter

Fig.

Kommittén

till

att konkurrensverket

skall

av följande

bestå

pro-

och funktioner.
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KONKURRENSVERKET

l

|
Styrelse

Forsk.råd

Konkurrensråd
Gd
Stâllföretr.

Juriststab

lnLsekr.

Personalochekonomi

Stab
Strategisk
planering

Prodfunktioner
.
Informationsenhct

-

Branschenheter
rensbegränsningar

Utredningsenheter

Branschenheter

som svarar för att spåra upp och undanröja
genom

tillämpning

av konkurrenslagen,

konkurbevaka
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regler

och ta egna initiativ

tekniska

handelshinder,

till

avregleringsutredningar,

samt utfärda

ningen av upphandlingslagen.

föreskrifter

undanröja

och följa

Antalet branschenheter

tillämp-

och fördelningen

av ärenden mellan enheterna bör beslutas av myndigheten.

-

Utredningsenheter

som skall

uppdrag av regeringen

svara för

marlmadsanalyser

eller andra statliga organ genomföra

redningar

och avregleringsutredningar.

fördelning

av utredningsprojekt

Antalet

samt på
branschut-

sådana enheter

och

mellan dem bör beslutas av myndig-

heten själv.

-

En infonnationsenhet
stiftningen
och

massmedia.

Ett viktigt

rättspraxis.

Myndigheten

-

samt samordna

arbete

moment är att sammanställa
bör

själv

besluta

om

kontakterna

med

och kommentera
den

närmare

in-

av informationsverksamheten.

stöd för produktionsenheterna

vissa stabsflmktioner;

-

om konkurrenslag-

och som skall medverka i att föra ut resultaten av bransch-

utredningsenheternas

riktningen

Till

som skall allmänt informera

förslagsvis

bör det inom myndigheten

vidare finnas

följande

Personal och ekonomiadministration
Strategisk

planering

Internationella
Juridiska

I den strategiska
att välja
arbetet.

kontakter

och samordning

konsultationer.

planeringen

medel och prioritera
Funktionen

ingår utvärdering
verkets

måste därför

och att ta fram underlag för

insatser i det konkurrensfrämjande

ha nära kontakter

heterna och med olika forskningsorgan.

med produktionsen-
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Juriststaben
renslagen.

skall främst
Som fallet

förhandlingslösningar
frivilligt.

bistå branschenhetema

är i nuläget

kommer

som innebär

att konkurrensbegränsningar

I regel bör branschenheterna

fråga om talan i domstol
expertis.

Givetvis

branschenhet
rådgivning

kan enheten dock

som handlägger

bistånd

av juridisk

Myndigheten

med den
för

i förhandlingsarbetet

utnyttjas

vid utarbetande

skall även kunna anlita advokat

för processföring.

som avser internationella

sekretariat

med uppgift

att i frågor

förhållanden

samordna övriga enheters arbete,
företräda

myndigheten

ternationella
informera
biträda

biträda

I uppgifterna

verksledningen

kollegium.

till

in-

utländska,

organ,
med flera,

och Övriga enheter med analyser och besluts-

med intern kompetensutveckling.

uppgift

Underlag

torde i allmänhet

enheter med kunskap om utländsk

i utländska

myndigheter.

vad gäller

handläggningen

om tekniska regler,

Enheten

om dessa uppgifter

för bedömningen

med en eventuell

till stånd och kontakterna

rätt

bör också ha en

av ärenden

enligt

för-

förs över från kommers-

av frågor om tekniska handelshinder

hämtas från branschenhetema.

bör bli att sköta kontakterna
avtal kommit

i förhållande

näringsidkare

ingår att förse övriga

samordnande

bl.a.

samt

och om arbetsformer

ordningen

utåt,

och övernationella
allmänheten,

underlag,
-

avvecklas

kan också utnyttjas

t.ex.

bör juriststaben

Det bör vidare finnas ett internationellt

-

att syfta till

ske i nära samarbete

ärendet. Juriststaben

Vidare

eller annan extern jurist

-

behöva

även när en process inte är aktuell,

av tillämpningsföreskrifter.

-

lagtillämpningen

konkur-

klara sådana ärenden själva. Blir det

måste processföringen

och i avregleringsfrågor.

-

i ärenden enligt

En viktig

framtida

EFTA-pelare

med EG-kommissionen

blir medlem i EG. I den mån EFTA-pelaren

uppgift

när ett EESnär Sverige

eller EG-kommissionen

begär
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bör denna uppgift dock läggas på vederbörande

utredningshjälp

eller på en särskild

Det är fortfarande
att bli
hetema.

projektgrupp.

till de nationella

konkurrensvården

liksom

ningsfunktionema

i övrigt

myndigheter

deras

och

behovet

om

ställföreträdare.

myndigheternas

myndigheterna

beslut

till verkställighetsledet.

och

årsbokslut,

Styrelsen

i anledning

i prop.

propositionen

och de folkvalda

får en

och att precisera deras befogenheter.

för en styrelse i en statlig myndighet
effektivt.

Enligt

statliga

i

behandlas

utan

Riksdagen ställde sig bakom regeringens

Det har senare skett genom verksförordningen,

bedrivs

ansvar

led-

sakkunskap och medborgerligt

kan förankras

förslag att ha kvar lekmannastyrelserna

giften

Hur

själv besluta om.

lekmannastyrelser

av

av den statliga förvaltningen.
tillföra

för

De utses

bör ha en lekmannastyrelse

sammansättning

om ledning

kan lekmannastyrelsen

anknytning

chef och cheferna

skall utformas bör myndigheten

anser att konkurrensverket
Frågan

omdöme;

och den

bestämma om.

även generaldirektörens

partsföreträdare.

198687:99

själv

finnas

skall ledas av en styrelse och en generaldirektör.

Konkurrensverket

Kommittén

som skall

myndighetens

mellan

bör myndigheten

av regeringen

organen.

stabsfunktioner

Vilka

externt.

arbetsfördelningen

stabsenhetema

att försöka decentralisera

ovan bör vara små. Vissa stödfunktioner

De stabsenheter som vi diskuterat
bör upphandlas

kommer

konkurrensmyndig-

och de nationella

talar dock för att man kommer

Mycket

närmare

arbetsfördelningen

om hur den framtida

oklart

EG-kommissionen

mellan

branschenhet

som säger att huvudupp-

är att pröva om verksamheten

skall fatta beslut om anslagsframställning

av RRV-revisioner

och om föreskrifter.

och
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Kommittén

att det är värdefullt

bedömer

för

mannastyrelse

bl.a.

verksamhetens

inriktning

I myndighetsutövning
självständighet
föreskriva

att genom

om myndigheten

denna

enligt RF 11:7 tillförsäkrade

är förvaltningsmyndighet

hur en myndighet

lagtillämpning.

på utrednings-

och behovet av tillämpningsföreskrifter.

i den meningen att regeringen

ges inte utrymme

få synpunkter

har en lek-

eller annan myndighet

skall tillämpa en rättsregel.

för lekmannastyrelse

att besluta

En stor del av konkurrensverkets

inte kan

I verksförordningen
i ärenden

som avser

verksamhet

är lagtillämp-

nämligen

ett forsknings-

ning enligt konkurrenslagen.

Till

verket bör även knytas tvâ rådgivande

organ,

råd och ett konkurrensråd.

av ett forskningsråd

Inrättandet

utomordentligt
rätthåller

viktigt

av att kommittén

området

inom

anser att det är

förstärker

att det nya konkurrensverket

kompetensen

forskning.

motiveras

genom en högkvalitativ

och uppekonomisk

Dels gäller att verket ständigt behöver analyser av konkurrens-

utvecklingen

och olika former av effektivitetshämmande

dels

att

gäller

effektivitet.

man

ständigt

metoder

för

förändras.

att rent

analyser

förhållandena

De ekonomiska

samarbetsformer

behöver

växlar

av

företagssamarbete,
existerande

och betydelsen

lagars
av olika

Dessutom krävs att det hela tiden utvecklas nya

empiriskt

analysera

konkurrensens

intensitet

och

utveckling.

Vi

har tidigare

strategiska
nalyser.

betonat

planeringen

Organisatoriskt

utanför det nya verket.
att finansiera

att det behövs
och för

metodutveckling

bör forskningen
Verket

forskning

till

konkurrensfrågor.

vad gäller

övervägande

för den

marknadsadel dock

ske

bör därför förfoga över resurser avsedda för

externa studier om konkurrensfrågor.

även bör inrättas en professur

som underlag

i nationalekonomi

Kommittén
med särskild

anser att det
inriktning

på
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För att initiera och samordna forskningen
om

forskningsresultat

nya

och

rådgivande

organ,

Inrättandet

av ett konkurrensråd

utvecklade

kontakter

tillföra

till

aktörerna

för diskussioner

uppkomsten

självt

eftersträvar

kräver

bör ha

som underlag för policyskapandet

på marknaderna

och för

i att föra ut

och kunna fungera
effektiv

av begreppet

kan göra för att inom

olika

som ett

konkurrens

områden

ledringsfunktioner

17.3.5

främja

som stimulerar

Konkurrenslagstiftningen

byggsektorema.

För att samman-

mellan olika typer av uppgifter.

förutsätter

med andra

våra

ett väl fungerande

delbetänkanden

För livsmedelssektom

jordbruksnämnden

måste

myndigheter

och täcker samtliga samhällssektorer.

och olika sektorsmyndigheter.
i

varandra.

och att myndigheten

samverkan.

samverkan

är generell

konkurrensvård

uppmärksammat

enheterna

som i dag finns vid NO och SPK anser vi det också

att personalen får cirkulera

konkurrensverket

för det
som vi

och hjälper

information

över enhetsgränsema

Konkurrensverkets

En effektiv

liten organisation

ett samarbete mellan de olika

hela tiden utbyter

en samordning

vara nödvändigt

och

ett

Rådet bör kunna

Det bör också kunna medverka

krävs dock samtidigt

smälta de olika kulturer

SPK

för näringslivet.

För att kunna uppnå de effektivitesvinster

och att medarbetarna

vi

bör

av att konkurrensverket

föreslår vi en platt och relativt

nya konkurrensverket.

utvecklar

frontlinjen

av en sådan.

Sammanfattningsvis

Detta

motiveras

om innebörden

och vad näringslivet

vetenskapliga

finnas knutet till konkurrensverket.

med företrädare

planeringen.

policy

verkets
forum

forskningsrådet,

kunskaper och erfarenheter

den strategiska

den

samt för att hålla verket orienterat

SOU

samarbete mellan

Behovet av samarbete har
livsmedels-,

om

1990:25

samarbeta

i

framhöll
syfte

att

flyg-

och

vi att NO,
koordinera

insatserna och för att uppnå ett samfállt agerande. Vi utgick härvid från att
avregleringen

inom

livsmedelsområdet

skulle

komma

att frigöra

admini-
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strativa

insatser

och att de förstärkta

resurser

behövs för det konkurrensvårdande

som inom

detta område

arbetet borde kunna finansieras

genom

omprioriteringar.

Kommittén

har inte ansett sig ha tillräckligt

förslag till hur den framtida
mellan konkurrensverket
bli en uppgift

uppgifts-

för att nu ge närmare

underlag

och resursfördelningen

och olika sektorsmyndigheter.

för den föreslagna

bör utformas

Detta anser vi bör

organisationskommittén.

begränsar vi oss till att ge vissa allmänna

I det följande

synpunkter

på hur samarbetet bör

förfaranden

kan och bör bara göras

utformas.

Ingripanden

mot konkurrensbegränsande

av konkurrensverket.

Verkets

resurser

misstänkta konkurrensbegränsningar
viktigt

är emellertid

att även sektorsmyndigheterna

ärendehandläggning
rensmyndigheten
dominerande

ställning

anmälningsskyldighet

närings-

misstänkta

e.d. Kommittén

allmänna

informationsinsatser

förhållandena

sagt att kartläggningar

om undersökningar

rensverket.
allmänna

inte nödvändigt

sig av

av konkurrenskonkurrensverket,

skall kunna göra sådana. Om det rör sig
i Sverige

som är avsedda

åtgärder bör dessa dock göras av konkur-

Med det förslag till uppdragsfinansiering
utredningsverksamhet

använder

och beskrivningar

av konkurrensförhållandena

att ligga till grund för operativa

och det nya

mot dessa myndigheter.

i olika branscher inte skall vara förbehållet

utan att även andra myndigheter

i den för

ansett att detta inte är

att konkurrensverket

riktade

av

in en sådan

t.ex.

luftfartsverket

har emellertid

missbruk

att skriva

instruktioner,

boverket,

Kommittén

och att det är bättre

Vi har tidigare

har övervägt

och

och till konkur-

av förbud,

överträdelser

i vissa myndigheters

och teknikverket.

nödvändigt

konkurrensfrågoma

jordbruksverket,

finansinspektionen,

begränsade. Det är därför

i sin löpande områdesbevakning

uppmärksammar
anmäler

för att spåra upp och undersöka

av konkurrensverkets

som vi i det föregående

atti detalj fastlägga uppgiftsfördelningen

har förordat

är det

mellan konkurrens-
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verket och sektorsmyndigheterna,

utan vilken

gäller inte i fråga om sådana förfaranden

Konkurrenslagen

av speciallagstiftning.

Kommittén

viktigt

na och att det är därför
dialog

tillämpning.

tillväxten,

är det emellertid

nu genomförda

rensen

Det är emellertid

åstadkomma

17 .3.6

att

att

för de olika

konstaterar

här att den

viktigt

att tillämpningen

samarbeta

ökad

av bl.a. de
bevakning

negativa effekter

av

på konkur-

med riksskatteverket

för

att

i anslutning

till

Resurser

för konkurrensvården

behandling

av myndighetens

snabbt och konsekvenserna
redovisar

måste prövas fortlöpande

anslagsframställning.
av EG-integrationen

vi en grov beräkning

att Konkurrensverket
fullgöra

skall fungera

mellan olika företagsformer.

neutralitet

Resurserna

följande

valmöjligheter.

följs upp. I konkurrensverkets

och

betydelse

och motiven

Kommittén

bör ingå att även uppmärksamma

av Skatteregler

och

har haft som ett mål att åstadkomma

skattereformen

nya mervärdesskattereglerna
regleringar

utformning

som finns.

har stor betydelse.

konkurrensneutralitet.

för att dialogen

om bakgrunden

och subventionssystem

skattereglema

regelsystemens

och konsumenternas

även viktigt

har kunskaper

konkurrensverket
regleringar

priserna

en

har en fortlöpande

om konkurrenspolitikens

Dessa måste ha kunskaper

för effektiviteten,
Samtidigt

om

som är en följd

och de olika speciallagar-

att konkurrensverket

sektorsmyndigheterna

med

fall.

att det kan föreligga

konstaterar

mellan målen för konkurrenslagstiftningen

konflikt

som skall genom-

får prövas i varje enskilt

föra ett visst utredningsuppdrag

Även

myndighet

sina uppgifter.

kommer

av vilka

Förhållandena

förändras

är svåra att bedöma.

I det

resurser som vi bedömer

att behöva under de närmaste

åren för att
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Branschenhetema

50-60

Branschenhetema

kommer

tjänster

att till stor del svara för motsvarande

uppgifter

som NO i dag har. NO har 29 tjänster ärsarbetskrafter.

Till detta kommer

att NO får visst bistånd med konkurrensundersökningar

från SPK motsva-

rande i storleksordningen
brister

i NOs

förlorat

fem tjänster.

verksamhet,

i lagstiftningen,

För en effektiv

långa

bl.a.

många mål i MD.

Vi har i det föregående
handläggningstider

Orsaken till att man förlorat

dels att NO inte empiriskt

konkurrensvård

som vi föreslagit

även en resursförstärkning

konkurrensbegränsningar.

och att man

mål är dels brister

lyckats underbygga

krävs förutom

pekat pá

de ändringar

sin talan.

i lagstiftningen

för att spåra upp och åtgärda

Den nya lagstiftningen

innebär utökade uppgifter

bl.a. genom

-

att lagstiftningen

uttryckligen

även inriktas

på offentlig

näringsverk-

samhet
-

att myndigheten
förbuden

skall

föra

mot bruttopris

talan

i MD

angående

och anbudskarteller

överträdelse

av

nu allmän åklagare

i

domstol
-

att möjligheterna

att ingripa

mot företagsförvärv

vidgas samtidigt

som

tiden för att handlägga sådana ärenden begränsas
-

att möjlighet

öppnas för konkurrensverket

och s.k. negativattest
-

att

nya

uppgifter

handelshinder

i förbudsärenden
avseende

minskar emellertid

tydligare

lagstiftning

att kriterierna
underlätta

offentlig

upphandling

och

tekniska

tillkommer.

Samtidigt

-

att pröva frågor om dispens

myndighetens

arbetsbelastning

genom bl.a. en

och genom
ändras för ingripanden

prövningen

av företagsförvärv

i förvärvsärenden,

vilket

bör
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att förbuden

-

konkurrensbegränsande

mot

omfatta horisontellt
att bevisbördan
överträdelser

prissamarbete

att möjligheterna

-

bedömer

branschenhetema.

kommer

kommittén

att verket med en rimlig

med föreskrifter

branschenhet

stor osäkerhet

resurser

i samband

m.m.
blir

med att ställning
Eventuellt

För uppdrag,

36-46

utredningar

115 tjänster.

vakningen

kommer

50-60 tjänsterna
SCB och förandet

avhängigt

av hur upp-

tas till

utformningen

kan det vara

av de framtida

motiverat

att

och fungerande

vara en lämplig

skapa en

uppdelning

för

enheter.

tjänster

i övrigt och löpande marknadsbevakning

Delar

av utredningsverksamheten

att flyttas över till branschenhetema

som

i denna

upphandling.

planering

Utredningsenheterna

och att arbetet

skall kunna inordnas

är dock

att

Det finns därför skäl att pröva resursdimensione-

enhet för offentlig

att få en rationell

sektorn

som

av verkets

Vi har utgått från att det kommer

Med 50-60 tjänster kan 5-7 branschenheter

i dag

om vilka

för den offentliga

uppgifterna

utformas.

upphandlingsreglerna.
särskild

ambitionsnivå

totalt skulle behöva 50-60 tjänster

till upphandlingslagen

omfattande

Hur

handlingslagen
ringen

Det råder

inom upphandlingsområdet.

finnas en särskild

enhet.

minska något

att krävas; det är särskilt svårt att bedöma omfattningen

uppgifter

Totalt

gör att systemet blir mera självgående.

att klara de gamla och nya uppgifterna
vid

antalet dispenser.

kan

ökar för företagen att själv föra sin talan i MD vilket

för konkurrensmyndigheten

Sammantaget

att

Detta innebär

i dessa ärenden. Samtidigt

väntas öka, liksom

sett bedöms dock arbetsbelastningen

till

utvidgas

och marknadsdelning.

lättar för myndigheten
av förbud

åtgärder

tidigare behandlat.

av kartellregistret

och marknadsbeoch ingår där i de

Prismätningama

kan upphöra.

har SPK

flyttas över till
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Kommittén

anser att utredningar

parant karaktär

av allmänt upplysande

och marknadstrans-

bör dras ned kraftigt.

För analyser av konkurrensbegränsningens

effekter

det behövs

konsultmedel.

ett antal

fasta tjänster

jämte

bedömer

kommittén

att

Dessa skall

helt

anslagsfinansieras.

Omfattningen

av branschutredningar

delvis uppdragsñnansierade
fattning

utredningsverksamheten,

konkurrensverkets

I kommitténs

och avregleringsutredningar,

tjänster kommer

grundläggande

synsätt om marknadsanpassning

Om konkurrens

stora effektivitetsvinster

volym

och tjänster

Vidare påverkar

den finansieringsform

eller beställarna
som följer

det,

bedömning,

fråga

om

uppnås

faktiskt

och

Önskar.

med efterfrågestymingen

med vilken de enskilda uppdragen utförs.

vår

kan särskilt

sin utformning

till

den produktivitet
enligt

leder till

Effektivitetsvinstema

som erbjuds

anpassas till vad uppdragsgivarna

om-

av verksam-

av produktionen

finns med andra utförare

förväntas uppkomma.

genom att de produkter

beror av i vilken

att efterfrågas.

heten ingår att på detta område efterfrågestyming
effektivitetshöjningar.

dvs. den

väsentliga

Sammantaget

är

effektiviseringar

av

verksamheten.

I efterfrågestyrningen

ligger att avnämarna,

dess kansli samt statliga kommittéer,

förfogar

dvs. i detta fall regeringen
över köpkraft

av olika slag och i olika former kan anskaffas. Avnämama

med vilken

och
stöd

kan använda sina

resurser på olika sätt t.ex. för att skaffa stöd från olika utredningsorgan.

Detta betyder att det inte är möjligt
ange hur stor efterfrågan
kommer

på olika
- totalt och

att rikta mot de produkter

ket erbjuder.

Omvänt

för kommittén

att med större precision

områden

regeringen
- som

och tjänster som det nya konkurrensver-

är det därmed också svårt att med större precision
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vilka områden som begränsningar

uttala sig om
kommer

ange

uppkommer.

som

övergång

och av personalad-

att för övergängsögonblicket

ha

i några avseenden.

efterfrågan

uppskattar

av efterfrågestyming

Av planeringsskäl

skäl är det också nödvändigt

fasta utgångspunkter

Vi

onekligen

bör kunna göras redan i samband med att

effektiviseringar

sker till det nya systemet.

ministrativa

att på förhand

innebär

Samtidigt

till ökad användning

övergång från anslagsñnansiering
att betydande

inte som meningsfullt

det egentligen

besparing

vilken

skall avgöra verksam-

som framdeles

Med hänsyn till att det är efterfrågan
framstår

faktiskt

med dagens förhållanden.

att ske jämfört

hetsvolymen,

av verksamheten

i storleksordningen

till

om året av varierande

resp. avregleringsutredningar

tio branschutredningar
och om-

svårighetsgrad

fattning.

Sammanlagt

bedömer

utredningsenheterna,

vi att det kommer
varav

omkring

två

att behövas

36-46

tredjedelar

bör

tjänster

vid

anslags-

vara

finansierade.

Informationsenheten 7 tjänster

För

informationsinsatser

ungefär vad som idag finns

Verksledning

tjänster.

verksledningar

myndigheterna.

beräknar

vi att det behövs

totalt

22

mindre än vad NO och SPK i dag lägger på sina

och administration.

betydande administrativ

Det är

22 tjänster

och stabsresurser

Det är betydligt

sju tjänster.

SPK.

och stabsresurser

För verksledning

vi att det behövs

beräknar

Vi räknar emellertid

rationalisering

med att här göra en

genom sammanslagningen

av de båda
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Sammantaget

beräknar

vi att det i det nya verket kommer

tjänsterårsarbetskrafter.
branschenhetema
kommittén

Denna

tillkommande

handelshinder

även ta ställning

arbetsuppgifter

för

till

Kommittén

kan göras jämfört

tekniska

i den nya organisationen.

och de besparingar

med de anslag som har anvisats

har i det föregående

i ett särskilt

länsstyrelserna

redogjort

endast skall tillgripas

kontrollorganisationen

krisläge

skulle

behövs

för

och att länsstyrelserna

i organisationskommitténs
olika

mellan

uppgift

länsstyrelser

ningar skall organiseras

framtida

beslut

att

Om prisstopp

på

bör samtidigt

föreslagit

beslut om

att priskontoren

vid

enheterna. Vi bedömer att

två tjänster

basresurser för eventuella

statsmaktemas

införas

inordnas i de regionalekonomiska

prisundersökningar

17.3.7

för

i undantagsfall.

fattas. Vi har vidare

det på dessa i genomsnitt

ytterligare

och

för

199192.

allmän prisreglering
vissa varor

mellan

resursbehov

upphandling

18 redovisas det nya verkets totala resursbehov

budgetåret

för att genomföra

härutöver

lokala

inte behöver

prisregleringar.

några

Det bör ingå

att närmare bedöma hur resurserna skall
och hur länsstyrelsemas

prisundersök-

och ledas.

Namnfrågor

Som vi tidigare
verket,

bör

av tjänster

bör den föreslagna organisations-

och hur dessa skall inordnas

som vi bedömer

fördelas

fördelningen

närmare

och utredningsenhetema

analysera.

eventuellt

I kapitel

Den

att behövas 125

sagt bör namnet på den nya myndigheten

inte statens

pris- och konkurrensverk.

att den nya myndigheten
med ett i instruktion

En viktig
marknader

uppgift

Vi vill härigenom

markera

inte längre skall vara en statlig kontrollmyndighet

fastslaget ansvar för övervakning

för konkurrensverket

och främja

vara konkurrens-

utveckling

av prisregleringar.

skall vara att bidra

av nya företag.

Kommittén

till

att öppna
har därför
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att i namnet

övervägt

den nya konkurrenspolitiken

konkurrensverket
utveckla

har en central

ämbete

en självständig

att

om och

myndigheter

gentemot

livsintressen.

NOs funktioner

bl.a. att föra talan i MD.

från den verkställande

Endast undantagsvis

framstår

har också funktionen

Uppgiften

enheternas
för

ekonomer

till

ett

av KO. KOs funktion

är

i praktiken

att föra talan har emellertid

och ombudsman

ombudsmannen

goda

är jurist

för

med sig en mindre

eftersom
med

det har ansetts vara

domstolserfarenhet.

att chefen för konkurrensverket

konkurrensfrågor

och ekonomi.
mycket

förslag

för KO själv talan i MD.

inte som självskrivet

eftersom

starka närings-

genom kommitténs

överförs

av verkschef

att

makten och har

uppgift är normalt att företräda allmänheten

när det gäller valet av verkschef,

nödvändigt

fristående

delegerats till tjänstemän i ett sekretariat för KO-ärenden.

i stor utsträckning

flexibilitet

förvaltning

typ.

Chefen för konsumentverket

Kombinationen

av hävd ett särskilt

eller som i NOs fall även gentemot

av traditionell

ämbetsverk

NO skall behållas i den nya

och från övrig

fristående

Den är t.ex.

ingen styrelse. Ombudsmännens

chefen

framgår

klart

att slå vakt

I Sverige är ombudsmannafunktionen

som utgör

funktion.

har

då det gäller

roll

har även övervägt om beteckningen

organisationen.

juridik

och konkurrenslagen

näringsfriheten.

Kommittén

jurist

även ta med uttrycket

men har bedömt att detta inte behövs, eftersom det av målen

näringsfrihet,
för

den nya myndigheten

i stor utsträckning

Det

alltid bör vara

är en kombination

av

Det nya arbetssättet kräver dessutom att han eller hon
ledaregenskaper

verksamhet.

Det förefaller

konkurrensverket
som jurister.

kan

och

kan formulera

därför
rekryteras

vara en lämplig
bland

mål

för

ordning

att

tydliga

såväl

framstående
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Konsekvensen
funktionen.

av detta blir att NO-funktionen

inte bör bindas till verkschefs-

Man skulle i stället kunna tänka sig en ordning

NO antingen är chef för verket eller som generaldirektörens

som innebär att
ställföreträdare

chef för ett NO sekretariat.

Frågan

är emellertid

teckningen

vilket

självständigt

NO. Inom KOVKO

värde

har det i praktiken

själv för talan i MD och att den processförande
nödvändighet

måste vara förbunden

i ställer för att det bör ankomma
enskilda

fallet

juriststaben

Kommitténs

lämpligen

utnyttjas

det har att behålla

be-

visat sig att KO sällan

funktionen

alltså inte med

med ombudsmannafunktionen.

Skäl talar

på verket självt att avgöra vem som i det

bör föra verkets

talan oavsett

eller om målet anförtros

slutsats blir alltså att beteckningen

om någon inom

en extern jurist.

NO kan avvaras.
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EKONOMISKA

18.

Enligt

EFFEKTER

kommittéförordningen

beräkning

13 § skall

av kostnadskonsekvensema.

utrcdningsförslag

I de anvisningar

som finns

i kommittéhandboken

nödvändigt

att beakta inte bara konsekvenserna

konsekvenserna

för kommunerna,

Ds

SB

1987:1

näringslivet

innehålla

en

för kommittéarbetet
sägs bl.a.

att det är

för statsbudgeten,

utan också

och de enskilda människorna.

Efekter på statsbudgeten

Vi har beräknat att lönekostnadema

för konkurrensverket

kommer

mi1j.kr.

Med hänsyn till

personal

har vi räknat med ca 10 % högre genomsnittslön

jämfört

att verket

tillgång

behöver

till

att bli 40

mer kvalificerad
i det nya verket

med den man i dag har vid NO och SPK.

Vi har räknat med att det nya verket kommer att kunna klara sig med enbart
de lokaler

som SPK i dag har. Totalt

nad på ca 1,5 mi1j.kr.

Härvid

har marknadsanpassad
sparingen

sannolikt

blivit

hyra.

räknar vi med en minskad lokalkost-

har vi inte tagit hänsyn till att NO i dag inte
Om så varit

än NO och SPK i dag har. Att övriga
minska,

skulle

den angivna

be-

större.

Övriga kostnader beräknar vi bli ll mi1j.kr.,

föreslås

fallet

sammanhänger

vilket nästan är 4 mi1j.kr.

kostnader ökar,

med att vi

mer

trots att personalen

anser att det nya verket

i
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betydande omfattning

bör

uppdragsmedel

för att beställa utredningar

och

forskningsuppdrag.

NO och SPK har i budgetpropositionen
förslagsanslag

på tillsammans

föreslås en besparing

69 milj.kr.

9 milj.kr.

199091:100

prop.

Som framgår

av praktiska

anvisats
av tabell

ett
18.1

skäl gör vi jämförelsen

för

år 199192.

Tabell 18.1 Beräknat resursbehov för konkurrensverket och beräknade besparingar.
Milj.kr.

Årsarbetskrafter

KONKURRENSVERKET

Lönekostn.
Lokalkostn.
Övriga kostn.
Totalt

40,0
9,0
11,0
60,0

125
varav ca 12
uppdragsñnansierade

NO

Lönekomx.
Lokalkøstn.
Övriga karm.
Total

10,1
I ,0
I_i
12,5

32

SPK

Lönekøstn.
Lokalcourt.
Övriga kostn.
Totalt

41 I
,
9,5
;§42
56,5

146
varav 6 uppdragsfinansierade

NO + SPK

Lönekostn.
Ifokalkostn.
Övritza kostn.
Totalt

51,2
10,5
L;
69,0

178

-9,0

- 53

Differens:
Ökade kostnader

MD
SCB
Professur

+ 1,5
+1,4
+ 1,1

+ 3
+ 4

Minskade kostnader

LST

-2,0

- 6

-7

- 52

TOTAL DIFFERENS
besparing
Baserat på dagenshyresnivå
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uppgår idag till drygt 4 milj.kr.

för MD

Kostnaderna

en anslagshöjning

med 1,5 milj.kr.

får på grund av att den tillförs

föreslagit

att vissa

följd

överföras

härav

föreslagna professuren
vi till

nya former av mål. Vi har tidigare
KPI-berälcningama

för

som behövs

till SCB. Resurser motsvarande

överföras
som

uppgifter

Kostnader

att det delade huvudmannaskapet

miska enheter.

Vid länsstyrelsemas

regionalekono-

SPK-uppgifter.

för

Dessutom

fanns

10 årsarbetskrafter

det

och kostnaderna

ovan. Vi räknar med att man i den nya organisationen
i genomsnitt

ca två årsarbetskrafter

inkl.

krafter,

årsarbetskrafter

innebär

med omkring
av frågor

Stockholms

län.

föreslår

att behöva

kommer

på sex

eller ca 2 milj.kr.

således vårt förslag en minskad belastning
7 milj.kr.

om tekniska

Härutöver

handelshinder

för hela konkurrensvârden.
mot förbud

upphör

på statsbudgeten

bedömer vi att ett eventuellt
och upphandling

Vårt förslag innebär att MD och konkurrensverket

överförande

från kommerskollebesparingar.

skall ha ett samlat ansvar

Det betyder bl.a. att polisens uppgift
liksom

av sanktionsavgifter

men storleken

har redovisats

således en besparing

gium resp. RRV bör kunna leda till vissa ytterligare

Införandet

i

eller totalt 48 årsarbets-

per länsstyrelse

Vi

totalt

varav ca 72 % eller 54 årsarbets-

Dessa ingår i SPKs organisation

Stockholm.

fanns det år 198990

priskontor

74,6 årsarbetskrafter

Stockholm

krafter

brott

beräknar

för priskontoren

skall upphöra och att dessa skall integreras i länsstyrelsemas

Totalt

den

1,1 milj.kr.

Vi har vidare föreslagit

exkl.

bör

för

med konkurrensinriktning

i nationalekonomi

skall

fyra tjänster eller 1,4 milj.kr.

dessa myndigheter.

till

vi

den ökade belastning

för att motsvara

domstolen

föreslår

För MD

kammarrättens

kommer

att tillföra

uppgift

att utreda

att utdöma

vite.

statskassan vissa medel

på dessa har vi inte kunnat uppskatta.
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Administrativa

Kommitténs

konsekvenser för företagen

förslag

innebär en ökad administrativ

främst

vad gäller

förslag

syftar emellertid

avregleringar

till en minskad

samt ändringarna

skyldigheten
förbuden

anmälningsskyldigheten

konkurrensmyndighetema

belastning.

Utredningarna

mot missbruk

konkurrenslagstiftningen

genom en intensiv

efterlevnadsgraden

högre.

undersökningar

blir

Härigenom

minskas i motsvarande

kring

överträdelser

utredningar,

tankarna

av

som nu

uppgift

för

bakom

den nya

informationsverksamhet,

så att

kan behovet

av konkurrens-

mån. Våra förslag innebär en ökad

grad av harmonisering

med EGs regler.

administrativ

för de företag som är verksamma

belastning

om

och slopandet av

behövs. En viktig

är också att förankra

Flertalet

Hit hör förslagen

enklare än motsvarande

görs för att visa att ingripande

på företagen

företagsförvärv.

i uppgiftsskyldighetslagen

att föra kartellregister.

kan göras väsentligt

vid

belastning

Detta bör medföra

en minskad

på EG-markna-

den.

samhällsekonomiska

Vi har i kapitel

efekrer

3 redogjort

slopade handelshinder
nomiska

vinsterna

har även redogjort

jordbruksregleringen.

för de analyser som EG gjort av effekterna

och skärpt konkurrens

i Västeuropa.

beräknas bli i storleksordningen

av

De samhällseko-

5 % av EGs BNP.

Vi

för de studier som har gjorts i Sverige om effekterna

av

Någon egen studie av våra förslags samlade effekter

har vi däremot inte gjort.

Kommittén

vill emellertid

erinra om att vårt förslag

utgår från en samhällsekonomisk
som hämmar konkurrensen
positiva

och negativa effekter

en konkurrensbegränsning
analys.

grundsyn.

och vid prövning

till ny konkurrenslag

Vid ingripanden
av företagsförvärv

mot företag
skall både

beskrivas och värderas, och bedömningen
är skadlig

om

baseras på en samhällsekonomisk
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Vi har i det föregående föreslagit
organisation

för konkurrensvården.

konkurrensverkets
ekonomiska

ingripanden

analyser

Kommittén

bedömer

kommer

att våra förslag

förbättrar

Det är därför

och kritisk

myndighetsorganisationen.

mot förfaranden

som har verkligt

sammantaget

kommer

att leda till

vinster och bidra till en dynamisk

inte varit

som förslagen

enligt kommitténs

vidtas en fristående

att baseras på sådana samhälls-

det svenska näringslivets

Det har emellertid

förutse vilka effekter

för att

effekter.

betydande samhällsekonomiska
som långsiktigt

åtgärder i den nya

Detta bör öka förutsättningarna

och bara riktas

negativa samhällsekonomiska

renskraft.

olika kompetenshöjande

möjligt

kommer

internationella

att i detalj

utveckling
konkur-

kartlägga

och

att få för enskilda branscher.

uppfattning

nödvändigt

utvärdering

av det nya regelsystemet

att det efter en tid
och
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19.

SPECIALMOTIVERING

19.1

Förslaget

till

konkurrenslag

BESTÄMMELSER

INLEDANDE

1 § Denna lag har till ändamål att inom privat och offentlig
näringsverksamhet
skapa och upprätthålla en effektiv konkurrens
som
främjar en rationell produktion och en god resurshushållning,
2. bidrar till att öppna marknader samt främjar etablering av nya
företag och utveckling av nya produkter,
leder till lägre priser och avgifter, och
4. ger konsumenter och andra köpare valfrihet och möjligheter
att påverka utbudet av varor, tjänster och andra nyttigheter.

I paragrafen
redovisats

uttrycks
i

målen för konkurrenslagen.

kapitel

Bestämmelsens

missbruksbestämmelsen

Lagen tillämpas
och arbetstagare

rör.

för

för regeln

tillämpningen

har
av

11.1.

i fråga om konkurrensbegränsningar

inte
överenskommelse
mellan arbetsgivare
angående arbetslön eller andra arbetsvillkor.

Vad som anges i 2 § överensstämmer
som bestämmelsen

betydelse

i 13 § har belysts i avsnitt

2 § Denna lag tillämpas
med verkan inom landet.

Motiven

Paragrafens

med KLs ståndpunkt
första

stycke

anger

i de två frågor
principen

att
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tillämpning

konkurrenslagens

inom landet,

har verkan

att konkurrensbegränsningen

i fråga

När det gäller konkurrensbe-

s.k. inlandsverkan.

som företas utom landet finns även kravet att förfarandet

gränsningar
direkt

förutsätter

den svenska marknaden

inriktat

där, den s.k. effektprincipen.

och att det har påtagliga

Regeln i andra stycket motsvarar

3 § Om det krävs med hänsyn
melse, kan regeringen besluta
enligt 31 § i ett enskilt fall får
gränsning med verkan utom
gränsning skall anses skadlig,

är

effekter

41 § KL.

till en internationell överenskomatt prövning av fråga om åtgärd
ske beträffande en konkurrensbelandet. En sådan konkurrensbeom den strider mot överenskom-

melsen.
Regeringens beslut enligt första stycket sker efter framställning
Om regeringen har bifallit framställningen
av konkurrensverket.
besluta om åtgärder enligt 56 - 58 och
får konkurrensverket
61 §§.

Regeln i första stycket motsvarar
hämtat sitt innehåll

från

12 § UL.

12 § KL.

Det andra stycket har delvis

Bestämmelsen

har behandlats

i avsnitt

l4.2.10.

KONKURRENSBEGRÄNSNINGAR

FÖRBJUDNA

Bruttoprisförbud

får inte i samband med försäljning eller
4 § En näringsidkare
uthyrning av en vara
betinga sig av en näringsidkare i ett senare led att denne vid
under ett visst
försäljning eller uthyrning av en vara inte skall
pris, eller
till ledning för prissättningen i ett senare led ange ett visst
pris vid försäljning
eller uthyrning
av en vara utan att det
framgår

Bruttoprisförbudet
Förbudet
enbart

att priset får sättas lägre.

motsvarar

i huvudsak

bestämmelsen

har dock fått en något vidare räckvidd
försäljning

till

det

senare

ledet

utan

i 1982 års KL.

genom att det täcker inte
även

den

situationen

att
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näringsidkaren

i det senare ledet förfogar

grund av t.ex. leasingavtal.

över varan

Detta har utvecklats

som hyresman

i avsnitt

på

10.5.

Priskanellförbud

5 § En näringsidkare får inte ingå eller tillämpa ett avtal med en
annan näringsidkare
om avtalet innebär bestämmande eller
rekommendation
av pris eller rabatt vid tillhandahållande
av
vara, tjänst eller annan nyttighet.

Paragrafen,

som är ny, innehåller

Alla

av prissamverkan,

former

rekommenderande
har utvecklat

förbudet

samarbete,

förbjuds

motiveringen

av konkurrensen

denna paragraf

annan näringsidkare

bygger regeln på presumtionen

om bestämmandet

träffas av förbudet

samförstånd

tillämpat

antal fall kommer

att förfarandena

får näringsidkare

förfaranden

förbudet

näringsidkare

Principiellt

endast

gäller

av ll

förfarande

konkurrenter

vare sig det avser hela priset
gälleri

framgår

tillämpats

mellan

till varandra.

eller

detta sätt. Prissamarbete

eller blott en del därav.

presumtiva
är otillåtet,

Det motsvarande

fråga om rabatt.

Av detta framgår
består

eller

med i

i syfte att

Av samma paragraf

således att konkurrenter

inte skall samarbeta

Att ytterligare

och påtryckning

som är eller kan bli konkurrenter

är utgångspunkten

avtal med

där avtal jämställs

ingåtts

avtalet

om

inte kan godtas.

inte ingå eller tillämpa

till stånd ett avtal eller gemensamt förfarande.
att

att leda till en

av pris eller rabatt.

framgår

gemensamt

eller

enligt denna regel. Som kommittén

att ett sådant samarbete i ett betydande

Enligt

prissamverkan.

oavsett om det är fråga om bindande

i den allmänna

sådan hämning

mot horisontell

i

att förbudet

avtalsbunden

till en början träffar

prissamverkan

i

det

sådana priskarteller

horisontella

ledet.

som
Enligt
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bestämmelsen

är redan avtalsslutet

man tillämpar

avtalet.

Att

också

annat än formliga

framgår

förbudet

skriftliga

avtal,

anges vidare att

Såsom otillåtet

otillåtet.

eller

hålla föreskrifter

Dessa kan inne-

anger priset för viss utgångsprestation

form
- en

betecknas

och faller

av prissamverkan

inte sakligt
innehåller

prislista

av att man i stället

avser kartläggning

utgöra

av prestationers

omfattning.

framgått

av den allmänna

motiveringen

som beaktar

gemensamma

för en bransch. Om kalkylen

till kostnader

som är individuella

Också samverkan

kan därvid

prisberäkning.

riktig

vissa fasta kostnader

faller

i en
att
Som
att

som är

är i någon form relaterad

därtill

mellan företagen

i fråga om maximipris

som endast

anger vilka delmoment

-

så att priset påverkas

innebär den i den delen otillåten

gäller inte priskartellförbudet

som

faller alltså inte under förbudet

kalkylunderlag

-

kalkylnorm

Denna mall har då till funktion

tillhandahålla

helt eller till viss del

uppenbarligen

De samverkande

en företagsekonomiskt

för

förändras

i fråga om kalkylnormer

som kräver kostnadstäckning.

underlag

prisnivån.

som har mynnat ut i prislistan.

använda sig av en gemensam mall som punktvis
prestation

kan gälla

under förbudet.

därför

en horisontell

utfärdar

kan det finnas samverkan

Däremot

priser

med gemensamma

de beräkningar

upptar

eller annat. En sådan norm utgör - hur den än

Detta gäller också när normen endast till en del påverkar

En horisontell

och därtill

Dessa prestationer

för skilda tilläggsprestationer.
tidsåtgång

och därigenom

i vissa delar. Som exempel kan tas en

komma att påverka priskalkyleringen
norm som i kronor

situationer

i olika

om t.ex. påläggssatser

administration,

av

av ll

Ett samarbete kan avse vad som ibland kallas kalkylnormer.

procentpåslag

träffas

muntliga,

prissamverkan.

under förbudet.

Däremot

samverkan som avser samarbete om funktioner
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som rör exempelvis
emellertid

ekonomi,

inköp eller marknadsföring.

skillnad

undantas

mot vad gäller

alltså

samverkan
framgår

hindrar

att dessa fall prövas enligt generalklausulen.

Första stycket täcker också samverkan
Till

Ingenting

inte

enligt

sådan samverkan

i sådana organisationer

Det saknar betydelse

eller motsvarande.

i fråga om anbudskartellförbudet

KL

från

generellt

blir generellt

av det småföretagsundantag

förmånligt

i säljorganisation

förbudet.

undantagen

Att

viss

från förbudet

som behandlas i 10

för bestämmelsens

tillämpning

om prissamarbetet

är

för köparna eller inte.

Förbudsregeln

är inte begränsad till att gälla det fall att samverkan rör priset

för samma eller jämförbara

varor.

endast en enda nåringsidkares

Prissamarbete
ten saluhåller

är otillåtet

i att det föreligger
Bestämmelsen

potentiella

men med vilken han inte konkurrerar

en konkurrensmässig

delvis täcker varandra

fördel

gentemot

antas ha sin grund

för någon

av parterna.

att dei något avseende är eller kan bli konkurren-

av specialmotiveringen

konkurrenter.

flera delområden

omfattas av förbudet.

i ett sådant fall måste nämligen

förutsätter

ter. Som framgår

prissättning

också när det rör en vara som den ene kontrahen-

i sitt sortiment

den andre. Samverkan

Även det fallet att samverkan tar sikte på

till

ll

§ räcker det med att de är

Oftast kan det antas att geografiska
när samverkan

avser ett större område,

är gemensamma upptagningsområden

marknader
inom vilket

för två eller flera av

näringsidkama.

Av

det

anförda

konkurrenter
Bestämmelsen

framgår

att

det

är

tillräckligt

att

samverkan

avser endast den enes pris eller rabattering

mellan

på någon vara.

täcker också att det är fråga om bådas pris eller rabatt. Det

krävs däremot inte att bådas pris och rabatt har samma storlek.
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Samverkan

och därvid komma till uttryck
föreningen

Enligt

utfärdar.

näringsidkare

i föreningens

eller gemensamt förfarande.

föreningsstyrelsen,

i en särskild

också ha den juridiska

Det måste

priskommitté

slutet inom

eller motsvarande.

Det kan

formen av ett styrelsebeslut.

inte får samverka

i 89 § innebär också att en branschförening

av pris eller rabatt med en näringsidkare

eller samråda om bestämmandet

i samma säljled som det föreningen

representerar

genom sina medlemmar.

får inte heller i sådant fall utöva påverkan

Föreningen

av

inte behöver visa sig i sådana

kan också bedrivas

Samarbetet

som

av sammanslutning

beslut

att samarbetet i en förening

och öppna former.

Bestämmelsen

stadgar eller i föreskrifter

89 § likställs

med överenskommelse

uppmärksammas
skriftliga

kan även i sin helhet ske i föreningsform

mellan konkurrenter

på sådan näringsid-

kare.

Som

näringsutskottet

förutsätter
kollektiv

företagens
marknaden
indirekt

basis vinstEtt samarbete

sitt

prissamverkan.

export

av detta slag medför

En finansiering

19909l:NU33

betänkande

och förlustöverföringar

prissättning

individuella
påverkas.

i

av förlustbringande

finansiering
-

företagen.

uttalat

av

Den kan jämföras

mellan

om sanktionsavgift

-
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eller

de medverkande

samtidigt

att de berörda
den

svenska

grund innebär därmed en

med en priskartell,

i ett bestämt syfte och omfattas därmed av förbudet

I 20 § finns bestämmelser

på gemensam

produkterna

kollektiv

s.

tillkommen

i denna paragraf.

vid överträdelse

av priskartell-

förbudet.

Marknadsdelningyörbud

6 § En näringsidkare får inte ingå eller tillämpa ett avtal med en
annan näringsidkare om avtalet
innebär en delning av produktion, förädling eller tillhandahållande av en vara, tjänst eller annan nyttighet
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i
- kvoter
i geografiska områden, eller
i kundkretsar, eller
innebär att produktionen eller utbudet av en vara, tjänst eller
annan nyttighet begränsas på något annat sätt.

Här anges att näringsidkare
näringsidkare

inte får ingå eller tillämpa

om delning av produktion,

en vara, tjänst eller annan nyttighet
i fråga om kunder.

förädling

avtal med annan

eller tillhandahållande

i kvoter eller på geografisk

Inte heller andra produktions-

av

grund eller

eller utbudsbegränsningar

är tillåtna.

Bestämmelsen

rör vad man brukar kalla marknadsdelningskarteller

näringsidkare

som är eller kan bli konkurrenter

Till

delning

i kvoter

hör bl.a.

att parterna

andel av deras sammanlagda produktion
och en av dem i fortsättningen

kommer

kommer

§.

överens

av en vara som var

faller

i bestämmelsens

utanför

förbudet.

överens om att den ene skall exempelvis

viss produkt.

eftersom

blir att den ene avstår från att konkurrera

i fråga om den aktuella

Med kvotering

I sak är detta i stället ett specialiseringsavtal,
med den andre

avses sålunda i bestämmelsen att mellan kontrahentema

iakttar

upp-

varan.

står ett konkurrensförhållande
inbördes

Det är

mening att två konkurre-

höra att tillverka
följden

om hur stor

skall ha.

inte en kvotering

rande näringsidkare

ll

eller försäljning

Vad som endast är ett specialiseringsavtal
således i princip

jfr

och avser

beträffande

en begränsning

produkten

av tillverkningens

i fråga
eller

kvar-

men att de

försäljningens

storlek.

Begreppet
samma

vara avser här varuslag.

produkt

eller

Marknadsdelning

de samverkandes

skilda

kan röra antingen

produkter

inom

samma
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exempelvis

varuslag,

personbilar.

att delningen

skall gälla

landet av ifrågavarande

Vid tillämpningen

avser all tillverkning

sambandet

skiljer

sig i utformning

eller på annat sätt men
Redan det förhållandet

föreligger

Härvidlag

priskartellförbudet.

föremål

r

en viss

rättstillämpningen

kan förekomma

att avgöra om viss samverkan
ring.

Ingripande

vad som

som kan konkurrera.
i fråga

om

av specialmotiveringen
en produkt

gäller

som är

konkurrens.

när det möter svårighet

situationer

väsentligen

eller specialise-

avser kvotering

med stöd av generalklausulen

kan alltid

som i och för sig faller under förbuden.

förfaranden
alternativt

är som framgått

inbördes

enligt

vad som gäller

av om förfarandet

oberoende

för näringsidkamas

mot

att

att det berörda

för

nämligen

förutsätter

skillnad

Prissamverkan

6 § förbjuden

.Vid

En kvotering

uttryck

i sakens natur att det är fråga om produkter

ligger

till

har skett ger visst

kvotering

föreligger.

inom

kan hänföras

får vidare beaktas att till samma varuslag

som på något sätt är ägnade att ersätta varandra.
i sådant fall

all försäljning

eller

varusort.

som visserligen

produkter

krävs inte för att bestämmelsen

Självfallet

komma att gälla förbudsbestämmelsen

ske i fråga om

En prövning

kan därför

eller missbruksbestämmel-

sen .

Vidare

gäller förbudet

delning

områden.

Delningen

kan inne-

varandra var sitt distrikt

så att inom varje

den som har fått detta är skyddad mot konkurrens

från den andre.

tilldelar

bära, att konkurrenterna
distrikt

i geografiska

Det bör framhållas
exklusivavtal

Vid geografisk

att delning

som endast har sin grund i bakomliggande

med samme leverantör

delning

inte omfattas av förbudet.

kan en särskild situation

tänkas att två konkurrenter,

inträffa.

Det kan nämligen

som båda har samma säljområde,

avtalar om att

den ene skall avstå från viss del av detta område. Också detta är ett fall där
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man mellan

sig har delat tillverkning

farandet omfattas

Geografisk

försäljning

som rör produktion

var och en av de samverkande

kan bestå i avtal om vilka

skall förlägga sin produktionsapparat

utan att man reglerar

försäljningens

I fråga om en vara med höga distributionskostnader
ligen försäljningen
talet

-

och distributionskostnaderna
inom

ställning

vid sin försäljning.

sitt område

En marknadsdelning

§ avser förbuden

melsen kan exempelvis
sitt geografiska
i framtiden
förfarande

Slutligen

den andre

mellan

skyddad

näringsidkare

Som framgår

av

Överenskom-

konkurrenter.

också avse att näringsidkare,

skall behålla sitt säljområde

som var och en inom
med den andres,

fredat från den andre. Också detta

faller alltså under förbudet.

annan karaktär.

vara likvärdigt

Ett exempel

Beroende på hur urvalet sker

med en geografisk

en uppdelning

är att den ene av två konkurrenter

uppdelning

eller ha

som träffas av detta förbud

säljer endast till vissa av köparna på en

medan den andre säljer till övriga.

Som har anförts tidigare
konkurrenter.

exklusivavtal
leverantör
distrikt

att var och en av

område säljer en vara ägnad att konkurrera

kan detta antingen

mellan

Samverkansav-

inom samma område.

gäller förbudet delning i kundkretsar.

marknad

därvid natur-

får en från

i 5-8 §§ även potentiella

fabrik

kommer

inte gälla förhållandet

konkurrenter

-

eller område.

kan då få till följd

i praktiken

behöver

som redan är faktiska

-

distrikt

volym

att ske främst inom tillverkningsområdet.

parterna

ll

För-

av en vara.

därför av förbudet.

delning

eller annat
till,
-

eller

avser förbudet
Utanför

det horisontella

bestämmelsen

som är förenade med vertikal
tillförsäkra

envar

faller

ledet, dvs. delning
därmed

områdesdelning.

av sina återförsäljare

till leverans från honom. Inte heller kvotering

exempelvis

Därvid

ensamrätt

kan en

inom

visst

eller områdesdelning
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täcks av förbudet.

vid inköp

och

exempelvis

av lagen. Detta betyder att förbudet

omfattas

näringsidkare

svenska

vid

sin

på

konkurrens

utländska

träffar
den

svenska

och försäljning.

också sådant som är eller anges vara endast rekommende-

omfattar

Förbudet

som

mellan sig delar produktion

marknaden

med verkan inom landet

att endast konkurrensbegränsningar

Av 2 § följer

öppen att

i 13

med stöd av generalklausulen

ingripa

annars står möjligheten

Här liksom

rade förfaranden.

att näringsidkarna

Det förhållandet
form

begränsning

i fråga

förevarande

paragraf.

ställer

att man

otillåtet

träffas

om jordbruksprodukter

upp hinder

med sådan aktivitet

tionen och som exempelvis
en rörelses omfattning

Enligt

89 § likställs

kare.

Av

som mer indirekt
är en naturlig

att

sammanslutning.

med

sammanslutning

samråd

av näringsid-

inte får samverka

som är förbjuden.
eller

som sker i

för råvaror.

att en branschförening

samverkan

på konkurrenssitua-

följd av förändringar

eller upptagningsområde

om sådan delning

är det inte

Däremot

återverkar

på

rörelsefrihet

de samarbetandes

i lagen med näringsidkare

detta följer

näringsidkare

ytterligare

för

i

av förbudet

helt

sägas att det vänder sig

i de hänseenden som anges i paragrafen.

marknaden

mot konkurrens-

som avses i 5 § lagen 1991:921

kan i fråga om marknadsdelningsförbudet

Generellt

i associationsrättslig

inte att deras samarbete träffas av förbudet.

hindrar

Sådan marknadsdelning

mot

klär sin samverkan

med en

I nämnda lagrum

likställs

beslut

av

anges
sådan
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Inköpskanelyörbud

§ 7 En näringsidkare får inte i fråga om jordbruksprodukter
ingå
eller tillämpa ett avtal med en annan näringsidkare om avtalet
innebär att inköp av varor inom landet delas upp i kvoter,
geografiska områden eller
annat sätt.
Med jordbruksprodukter
avses sådana varor som anges i bilagan
till lagen 1990:615
om avgifter på vissa jordbruksprodukter
m.m.

Bestämmelsen

har kommenterats

verkan på jordbruksområdet

i avsnitt

10.6.7.

och överensstämmer

Den träffar

inköpssam-

i sak helt med det förbud

mot sådan samverkan

som behandlas

konkurrensbegränsning

i fråga om jordbruksprodukter.

i lagen 1991:921

om förbud

mot

Anbudskartellförbud

8 § En näringsidkare får inte ingå eller tillämpa ett avtal med en
annan näringsidkare om avtalet innebär att vid anbudstävling för
tillhandahållande
av en vara, tjänst eller annan nyttighet
någon skall avstå från att lämna anbud,
en anbudsgivare skall lämna högre anbud än en annan eller
samarbete annars skall förekomma
förskott eller kreditvillkor.

i fråga om anbudssumma,

Förbudet i första stycket gäller inte ett avtal som innebär att
näringsidkare
vid en anbudstävling
går samman för samfälld
prestation med gemensamt anbud, om näringsidkama
kan visa
att Samgåendet föranleds av att näringsidkamas egna resurser är
otillräckliga
eller om beställaren senast vid avtalsslutet godtar
förfarandet.
Förbudet i första stycket gäller inte heller ett avtal som innebär
gär samman i den formen att någon av dem
att näringsidkare
medverkar som underleverantör
till anbudsgivare.

Anbudskartellförbudets

allmänna uppläggning

de bestämmelse

Redaktionellt

i KL.

upp i två skilda paragrafer.

har övertagits från motsvaran-

har dock det tidigare

Det centrala stadgandet är 8

förbudet

delats

Av paragrafens
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stycke framgår

inledande
ling.

gäller

anges närmare det innehåll

I tre punkter

som förbudet

träffar.

samarbete

behandlas

avser samverkan

att förbudet

Det finns

i ll

Här hänvisas därför

innebörd

som i KL.

lagmotiv

och tillämpning

att förbudet

konkurrenter.

mot att tillämpa

som befinner

företag

Detta

sig i olika

8 § skall i övrigt ha samma innehåll och sakliga

stycketi

led. Det inledande

har angivits

således inte något hinder

vid samarbete e.d. mellan

bestämmelsen

samverkan

kan bli

dem som är eller

mellan

i näringsidkamas

motiveringen

I den allmänna

e.d. vid anbudstäv-

till den tidigare

och vad som i övrigt

redogörelsen

anförs i prop.

198182:

för
165,

såvitt det nu är tillämpligt.

I paragrafen

nämligen dels när samarbetet

anges två undantag från förbudet,

med gemensamt anbud, dels när det föreligger

prestation

sker för samfälld

ett underleverantörsförhâllande.

I 10 och ll

för det fall att förfarandet

Samverkan

för

samfälld

form

prestation

med gemensamt

av samarbete

Undantaget

prestationens

fullgörande.

resurser är otillräckliga

gäller

när samverkan

Lagtextens

anbud,

uttryck

att

dvs. främst

är således en tillåten

som är faktiska

näringsidkare

mellan

konkurrenter.

i konsortium,

bl.a.

del av marknaden.

en väsentlig

inte omfattar

benämnas samverkan

vad som brukar

undantag från förbudet,

finns ytterligare

§§ i lagförslaget

eller potentiella

är en förutsättning
nåringsidkamas

syftar på vad som krävs för den prestation

för
egna
som

avses med anbudstävlingen.

Undantaget

för konsortiesamverkan

godtar förfarandet.

Det normala får anses vara att beställaren

går ut med sin anbudsförfrågan
samverkan.

Detta

gäller även när beställaren

kan dock

redan när han

anger att han önskar eller godtar konsortiekomma

lingen. Regeln kräver att beställaren
godtar ett sådant samarbete.

anger att han

fram

även senare under anbudstäv-

senast vid avtalsslutet

gör klart att han
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Även

fortsättningsvis

gäller

att samarbete i konsortium

endast enstaka anbud. l den allmänna motiveringen

i princip

får avse

har undantagets innebörd

beskrivits.

Undantaget

för konsortier

på grund

e.d. kan omfatta samarbete i en säljorganisation

av att det är fråga

prestationens

om ett samarbete

som är nödvändigt

för

fullgörande.

Den relevanta

marknaden

bör vid tillämpningen

av anbudskartellförbudet

fastställas på samma sätt som i andra fall då företagens marknadsandelar
relevans.

Det är således utan självständig

anbudstävling

betydelse

sig av ett visst förfarande

använder

att beställaren

har

vid en

för att sluta avtal och

därvid vänder sig till en viss krets av anbudslämnare.

Ett konsortiesamarbete
förbjudet
självt

som inte berörs

av något annat undantag

så snart något av de samarbetande

utföra

resursstarka

prestationen.

Förbudet

träffar

av det större företagets

mindre

i den angivna

i detta fall

företaget

medverkan.

situationen

inte skulle

framstår

inte som rationell.

försvåra

samarbete mellan små och medelstora

att ett sådant företag

bedöms

mildare

fallet kan leda till att avgiftsskyldigheten
vara fråga om en ringa överträdelse,
Det måste dock understrykas

att

både det större,
samarbetet

En ordning
träffas

där det

av förbudet

De hänsyn som talar för att inte onödigtvis

gäller att pröva frågan om sanktionsavgift.

innebörd

har möjlighet

företaget och det mindre företag som kunnat deltai

endast på grund

till

företagen

är helt

företag kan i detta läge leda

än det större företaget
Omständighetema

när det

i det enskilda

jämkas eller efterges. Det kan även
varvid

ingen avgift

att en schablonmässig

inte är avsedd, utan omständigheterna

behöver

lagtillämpning

i det enskilda

betalas.
av denna

fallet

måste

vara avgörande.

I det tredje stycket
Det

motsvarar

regleras

undantaget

vad som gäller

enligt

för underleverantörsförhållanden.
KL

och har kommenterats

i den
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motiveringen.

allmänna

Det

bör

tilläggas

att undantaget

förutsätter

Här kan hänvisas till vad som sägs

samarbetet endast gäller enstaka projekt.

rörande konsortieundantaget.

om detta i den allmänna

motiveringen

Det är konkurrensverket

som har att visa att det har förekommit

som är förbjudet

om detta och att de då anför

invändning

I avsnitt

skadeavgift.

I den allmänna

att

och småföre-

att företagen själva gör

skäl för

sin uppfattning.

Det

av talan om konkurrens-

10.7 behandlas frågor om dispens.

har angivits

motiveringen

har bevisbördan

konsortium

marknadsandels-

betydelse för prövning

har huvudsakligen

samarbete

Det är även rimligt

Det är dock naturligt

är tillämpliga.

tagsundantagen

resurser

första stycke.

och beaktar om de allmänna

verket utreder

anförda

enligt paragrafens

att

för den efterfrågade

att företag

när de åberopar

som samarbetar

i

att de inte har tillräckliga

prestationen.

9 § En näringsidkare
som har ingått eller tillämpat ett sådant
avtal som avses i 8 § första stycket men som är tillåtet enligt
andra eller tredje stycket skall, om han lämnar anbud i en
anbudstävling
som berörs därav, senast när anbudet lämnas
skriftligen
lämna uppgift om detta till den som anbudet skall
riktas till. Uppgift skall lämnas även när förfarandet är tillåtet
enligt 10 § första stycket eller ll § andra stycket.

Bestämmelsen
bestämmelse
omfattas
samarbete.

härom.

Förbudens

Ett tillägg

av undantagen

i

om

10 § första

stycket,

av avtal.

omfattning

i 5-8

dels för

uppgiftslämnande

konkurrensskadeavgift,

10 § Förbuden

i huvudsak

KLs

har gjorts dels i fråga om samarbete som

Även i fråga om försummat

bestämmelser
ogiltighet

i 9 § motsvarar

om uppgiftsskyldighet

gäller inte

koncemintemt
gäller

särskilda

skadeståndsskyldighet

och
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förfarande som inte omfattar en väsentlig del av den marknad
som det är fråga om i varje särskilt fall marknaden,
2. samarbete mellan mindre näringsidkare
som stärker deras
eller
konkurrenskraft
i förhållande till större näringsidkare,
mellan ekonomiska
samarbete av begränsad omfattning
föreningar,
hetsformer

eller liknande verksamömsesidiga försäkringsbolag
som stärker konkurrensen på marknaden.
bestämmer får
av denna be-

Regeringen eller den myndighet som regeringen
för tillämpningen
utfärda närmare föreskrifter
stämmelse.

har i avsnitt 10.62-10.64

Kommittén

de här aktuella undantagen.

utvecklat

Marknadsandelsundantaget

marknadsandelen
marknaden.

som

i det enskilda

avvikelse

Vid

fallet.

iakttas med hänsyn till kravet

försiktighet

missbruksbestämmelsen

får till

av undantaget
cirkaprislistor
verkan.

följd

att t.ex.

oavsett bransch kommer

Även

och

verksamheter

organisationer

som

innefattar

och

rekommenderade

marknadsandelen

och marknadsdelning.
tjänstesektorerna.

där

Detta

Ett ytterligare

framgår

uppstår av

gränsen. Utformningen

alla branschomfattande

horisontella

att träffas av förbudet

mot prissam-

marknadsgemensamma

prissamarbete,

kvotering
tillsammans

träffas av förbuden

gäller

att den

om det i ett

för konkurrensen

de samarbetande

marknadsdelning

näringsidkare

Det bör poängteras

som ligger under den rekommenderade

stor

och till att det är

alltid kan tillämpas

enskilt fall skulle visa sig att negativa effekter
förfaranden

relevanta

nedåt måste dock

förutsebarhet

förbud.

fråga om undantag frän sanktionerade
generella allmänna

% av den

är att se som en grov schablon som givetvis

Rekommendationen

kan frångås

20

sätts till

en tumregel

i

att den sammanlagda

har föreslagits

I den allmänna motiveringen

lagtexten.

har inte preciserats

del av marknaden

Vad som avses med en väsentlig

oavsett

undantag

om fråga
för

eller
när

annan

över

den

mot prissamverkan
är om varu-

samarbete

dock av första stycket punkt 2.

försäljnings-

mellan

eller

mindre
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Smâföretagsundantaget

Som påpekats
näringsidkare

redan i den allmänna

motiveringen

ganska vagt. I rättspraxis

är begreppet

har inte utbildats

mindre

något preciserat

småföretagarbegrepp.

För

tillämpningen

motiveringen.

allmänna
tag. Hit

hör mindre

Detta

faller

följd

vad

som anförts

i den

sett att anse som småföre-

reparationsrörelser

och hantverkare.

Under

också

av näringsidkama

inom

huvuddelen

i allmänhet

som förekommer

att det samarbete

inom jordbrukskooperationen

taxiföreningar

samma kategori.
inom primärföre-

och inom t.ex. lastbilscentraler

och

inte träffas av förbuden i 5-8 §§ när samarbetet stärker deras

konkurrenskraft

Undantag för

större företag.

gentemot

visst federati vt samarbete

i tredje

Regeln

till

och fiske. Åkare och taxiägare tillhör

får till

ningarna

hänvisas

Vissa företag är typiskt
butiker,

småföretag

begreppet
jordbruk

av undantaget

punkten

behandlar

försäkringsbolag

och andra liknande

träffa kooperativa

organisationer

verksamhetsformer

ekonomiska

föreningar,

verksamhetsformer.

Avsikten

med olika organisationsform.

kan avses exempelvis

sparbanker,

ömsesidiga
är att

Med liknande

som inte organiserats

i bolagsform.

Innebörden

av regeln i tredje punkten är inte att ett samarbete generellt

godtas mellan de nämnda typerna av näringsidkare.
konkurrenstrycket

så svagt att konkurrensen

samarbete mellan aktörerna
mellan de beskrivna
detta

storlek

På vissa marknader

är

hämmas av alla former

av

I sådana fall kan ett samarbete

typerna av aktörer inte godtas. Ett konkret exempel på

är situationen

blockens

marknaden.

kan

framstår

dagligvarumarknaden,

där

konkurrensen

som otillräcklig.

Inte heller

genom

i fråga om andra
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marknader

där det råder bristande

konkurrens

kan förevarande

undantag få

någon tillämpning.

På andra marknader

åter, t.ex.

bensinmarknaden

och försäkringsmarkna-

den, kan situationen

vara sådan att ett federativt

lagens syften

att det bidrar

genom

oligopolmarknader
föreslagna

det där är fråga

undantaget

användas.

undantagsvis

Regeringen

eller

skrifter

ledning

centrala

till

kan främja

ett ökat konkurrenstryck

om.

Det

dispens står öppen för de situationer
situationen

till

samarbete

På dessa marknader

kan anmärkas
där undantaget

på de
kan det

att möjligheten
inte gäller

till

men där

kan vara sådan att ett samarbete ändå kan godtas.

den myndighet

regeringen

för tillämpningen

avgränsningarna

bestämmer

av paragrafen.

av undantagens

omfattning

får utfärda

före-

När

det gäller

de

bör

föreskrifterna

utfärdas av regeringen.

ll § Förbuden i 5 8 §§ gäller endast om avtalet ingåtts eller
tillämpats mellan näringsidkare som är eller kan bli konkurrenter
med varandra. Med avtal jämställs gemensamt förfarande som
sådana näringsidkare tillämpar i samförstånd och påtryckning
i
syfte att
till stånd ett sådant avtal eller gemensamt förfarande.
Förbuden

i 4-8 §§ gäller inte i fråga om ett förfarande som ett
tillämpar i förhållandet till ett annat företag inom

koncemföretag
koncernen.
Förbuden

i 4-8

gäller

inte heller

i fråga om ett förfarande

som
utgör ett led i åtagande att för annans räkning tillhandahålla
en vara, tjänst eller annan nyttighet, eller
har sin grund i upplåtelse av immateriell egendom.
Ytterligare föreskrifter
om undantag från förbudet
10 § CECA-lagen 1972:762.

Paragrafen behandlar vissa grundläggande
räckvidd.
förbuden.

Vidare

upptar

paragrafen

i 4 § finns i

begrepp som avgränsar förbudens
vissa

uttryckliga

undantag

från
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Enligt

det första

ingåtts

mellan

varandra.

stycket

gäller

näringsidkare

Näringsidkarna

konkurrenter.
potentiellt-

förutsätter

på samma marknad.

eller

är

som

således

skall

Uppkomsten

i 5-8 §§ endast avtal e.d.

förbuden

betydelse

till

att näringsidkama

marknaden,

näringsidkarna

av den relevanta

punkterna

har giltighet

konkurrentförhållande
skilda

geografiska

mellan

dels produktmarknaden.
har behandlats

för alla de fyra förbuden.
är när detaljister

dessa detaljister

skall

I den allmänna
vissa aspekter
bl.a.

frågan

De där anförda

av
om
syn-

Ett konkret exempel på ett

i samma bransch

som delvis

är förbjuden

eller

Det är här fråga om att bestämma

Verksamhetsinriktning.

marknader

faktiskt

marknaden

av ett konkurrentförhållande,

har samma

potentiella

eller
-

med

agerar - eller kan förväntas agera -

anbudskartellförbudet

för förekomsten

konkurrenter

faktiska

vara

fastställas har behandlats i avsnitt 10.6.

motiveringen

bli

av ett konkurrentförhållande

Hur omfattningen

dels den geografiska

kan

som

finns

täcker varandra.

om den omfattar

på flera

Prissamverkan

en väsentlig

del av

marknaden.

Av

det första

mellan

stycket

faktiska

förfaranden

eller

framgår

vidare

potentiella

som tillämpas

som täcks av förbuden.

jämställs

påtryckningar

finns

Lagförslaget

förbudet

i 14 § KL.

relevans för tolkningen

täckning

området

upphävts.

förfarande

mot en annan näringidkare
och om påtryckningen

Förarbetena

till

om

har som

med förbjudet

förfarande

av bestämmelsen.
handlande

den bestämmelsen

som här kvarstår

har omedelbar

De har redovisats
inte är att jämställa

Det kan tilläggas att rekvisitet

subjektiv

gemensamma

sådana, om det har ett

har i denna del hämtat sitt innehåll från anbudskartell-

att s.k. parallellt

samt förfarande.

även

och gemensamt

stånd ett avtal eller gemensamt

innehåll.

Där framgår

avtal

Med

avser inte bara avtal

utan

mellan

av en näringsidkare

konkurrenrelationen

syfte att få till

konkurrenter

i samförstånd

innehåll

den beskrivna

att förbuden

i

syfte

i avsnitt 6.1.2.
med gemen-

innebär ett krav på

även efter det att kriminaliseringen
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I andra stycket anges en begränsning
bruttoprisförbudet.
redovisats

Under

Det

i avsnitt

är

det

s.k.

som gäller för alla förbud,
koncemundantaget,

10.6.5.

kommissionsförhållanden.

Undantaget

har motiverats

för förfaranden

i avsnitt

Punkt 2 i det tredje stycket tar upp ett undantag för förfaranden
grund i upplåtelse av immateriell

Därvid

av immateriell

patentlicens

att framställa

som har sin

ha ett så nära samband med

reella

Sker upplåtelse

som kanske endast i någon omfattning

en produkt,

i många fall framstå

10.6.5.

egendom att det kan sägas ha sin grund i denna.

får beaktas transaktionens

exempelvis

i

egendom.

För att undantaget skall gälla måste förfarandet
upplåtelsen

innebörd

vars

1 i det tredje stycket tas upp ett undantag

punkt

inklusive

och binds likväl

behövs för

priset på slutprodukten

att bindningen

som klart

genom

kan det

inte har sin grund

reellt

i

upplåtelsen.

Ett exempel
ler intagna

vad som faller utanför förbuden
i själva licensavtalet

egen prissättning

Det

för den nyttighet

upphovsrätten,

genom

intellektuella

prestationer.

av undantaget.
kunskap

Med

sätt skyddas. Undantaget
det är fråga

skyddade området.

om

till

Därmed

avses vad som

upplåtarens

som är i fråga.

egendom.

patenträtten,

mönsterrätten

företagshemligheter

sistnämnda

och erfarenhet,

koppling

m.m.,

Vidare täcks också känneteckensrättens

Men även tekniska förebilder,

del

och med direkt

skall vara fråga om immateriell

skyddas

bör i regel vara prisklausu-

begrepp

förstås

och know-how
i allmänhet

oavsett om den är patenterbar
omfattar
sådant

alltså immateriell

som faller

utanför

alltså

område.
omfattas

ett företags

eller kan

annat

egendom även till den
det immaterialrättsligt
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I fjärde

stycket finns en erinran

om undantag från bruttprisförbudet

enligt

CECA-lagen.

Dispens från förbuden

12 § Tillstånd kan meddelas till ett förfarande som är förbjudet
enligt 4 8
om
förfarandet inte hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens på den marknad
det är fråga om eller
det föreligger
omständigheter
av särpräglad art som är av
betydelse från allmän synpunkt.
Förfarandet
nödvändigt.
Tillstånd

får

inte begränsa

Allmän

SKADLIGA

mer än som är

kan ges för viss tid eller tills vidare.

Regeln har behandlats i den allmänna

ANDRA

konkurrensen

motiveringen,

avsnitt

10.7.

KONKURRENSBEGRÃNSNINGAR

missbruksbesrämmelse

mot skadliga

konkurrensbegränsningar

13 § Om en konkurrensbegränsning
motverkar ändamålet med
denna lag genom att
eller
hämma eller vara ägnad att hämma förekomsten
utvecklingen av en effektiv konkurrens, och om
detta sker
ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt,
skall åtgärd vidtas enligt lagen mot den skadliga konkurrensbegränsningen.

I

rubriken

till

missbruksbestämmelsen

konkurrensbegränsning.
stämmelsen,

begrepp,

utgör en samlande beteckning

13 § är uppfyllda
bestämmelsen.

Detta

introduceras

och

för

att ingripande

begreppet

som återkommer

i själva

för att förutsättningarna
alltså

skadlig
be-

enligt

kan ske med stöd av
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Bestämmelsens
begränsning

funktioner

är två: att beskriva begreppet skadlig konkurrens-

och att slå fast vad förekomsten

åtgärder enligt lagen. Liksom

av en sådan leder till, nämligen

enligt gällande rätt är bestämmelsen

med utgångspunkt

i att det endast är MD

meddela tvingande

förbud eller påbud

som för
innehåll

närvarande
tillämpas

till

dock

behandlar

Därefter

befogenheten

missbruksområdet.
bestämmelsen

också av det exekutiva

Specialmotiveringen
begränsning.

kommer

som handhar

organet,

att till

sitt

vid

MDs

materiella

här konkurrensverket.

den handlingsregel

att en viss konkurrensbegränsning

att

På samma sätt

till en början begreppet skadlig

kommenteras

utformad

konkurrens-

som har kopplats

prövning

har befunnits

skadlig.

skadlig

Begreppet

konkurrensbegränsning

är centralt

för hela lagen.

När

man konstaterar

i ett enskilt fall att en konkurrensbegränsning

är skadlig blir

detta nämligen

den utlösande

inriktade

stämmelser
åtgärder.

som

öppnar

faktorn

möjlighet

att

för

vissa

ingripa

operativt
med

förbud

och

På det nämnda begreppet bygger 3 § om internationella

kommelser,

14 § om missbruk

tagsförvärv,

28 § om ansökan till

som domstolen

av dominerande

ställning,

marknadsdomstolen,

beandra

överens-

15 § om före-

30 § om åtgärder

skall besluta om när en konkurrensbegränsning

är skadlig,

31 § vari anges de tvingande åtgärderna förbud och åläggande samt 32 § om
förhandling

mot den skadliga konkurrensbegränsningen,

när särskilda

skäl

talar för detta.

Bestämmelsen

är uppbyggd

frågan om huruvida

tre element:

den aktuella konkurrensbegränsningen

ägnad att hämma, förekomsten
ett tilläggskrav

varigenom

eller utvecklingen

hämmar,

av en effektiv

eller är

konkurrens,

samt ett rekvisit som kopplar

med ändamålsbestämmelsen.

att ändamålsbestämmelsens

som avser

skall prövas och fastslås om detta sker på ett sätt

som är skadligt från allmän synpunkt
missbruksparagrafen

ett konkurrenstest

fyra

delmål

kommer

Det sistnämnda
att bilda

samman
betyder

en ram

runt
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begränsningen

anges motverka

som beskrivs

operativa

med

åtgärder

har dels en självständig

funktion

lagen.

för

Därigenom

att erinra

understryks

är,

fördelningsmålet

tillväxtmålet,

Kopplingsrekvisitet

dels en rättspolitisk

viljeinriktningen

att konkurrens-

ändamålet med lagen. De fyra delmålen

effektivitetsmålet,

i kapitel

och konsumentmålet.
betydelse,

är så formulerat

Kopplingskravet

missbruksbestämmelsen.

rättslig

om vad som är
betydelsen

med stöd av den nya lagen är välförenliga

av att

med de mål

lagen skall verka för.

innebörd

Missbruksbestämmelsens
systematiska

kommenteras

bör

i den nu angivna,

följden.

Punkt 1

Vid prövningen
rensbegränsning

en konkur-

skall till en början bedömas om det föreligger
i konkurrenslagens

mening.

Detta begrepp

har samma

som enligt gällande rätt. I avsnitt 5.2.1 redovisas denna innebörd.

innebörd

Här bör endast erinras
strukturella

om att begreppet

omfattar

såsom marknadsdominans

förhållanden,

både förfaranden

och

och fåtalskonkurrens.

Utan att detta anges särskilt avses, liksom enligt gällande lag, konkurrensen
den marknad som är relevant

Konkurrenstestet

kommer

att hämma förekomsten

Innebörden
mening

belyses ingående

anvisningar
en .

till uttryck

ejfekriv

i den nya konkurrenslagens

till ändamålsbestämmelsen

i fråga om dess innebörd.

därvidlag.

hämma eller vara ägnad

av en efektiv konkurrens.

konkurrens

i anslutning

fall som prövas.

i rekvisiten

eller utvecklingen

av begreppet

motiveringarna

i det enskilda

Också kapitlen

Vidare berörs begreppet i den allmänna

samt till

3 och 9 ger
motivering-
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Samtidigt

kan,

avvikelse

från

begreppet

hämma ligger

den

hejdar eller dämpar,
effekterna

berörts

som

i den

effektiva

allmänna

konkurrensen

motiveringen,
mötas

att konkurrensbegränsningen

konkurrenstryckets

inte

varje

ingripanden.

med
håller

tillbaka,

I
dvs.

styrka. De konkurrensförsvagande

bör därmed vara märkbara eller få anses vara av någon betydelse,

för att omfattas av begreppet hämma. Utgångsläget

kan här variera i mycket

stor utsträckning

marknaden

renstrycket
gränsning

från fall till fall. På den aktuella

exempelvis

redan vara

som det rör sig om kanske framstår

som, var och en, bidrar

till

Det bör understrykas

som självklart

har någon för varje enskild

inte kan drivas längre.

en gång för alltid

att konkurrensen

ständig förändring

nått det optimala,

Begreppet

konkurrens

effektiv

inte

given och fixerad
nivå vid vilken

så att effektiviteten

m.m.
i den

är dynamiskt,

konkurrens

och det tryck denna skapar just skall generera

genom tekniskt

en sådan utveckling

Detta

i sig enligt missbruksbestämmelsen.

Med andra ord finns det ingen bestämd ekonomisk

man kan säga att produktiviteten

meningen

marknad.

nämnda

att begreppet effektiv

marknad

konkurrensbe-

Den

som bara en av flera sådana

detta hämmande

hindrar inte att den ändock är angripbar

innebörd.

försvagat.

starkt

kan konkur-

av en efektiv

framåtskridande.

och ekonomiskt
konkurrens

Också

kan bli hämmad av en viss

konkurrensbegränsnin

En del av konkurrenstestet
underlag

för prövning

rensens förmåga
Man

måste

gränsningens

gångar

uppmärksamma

styrka,
eller

efterfrågeutvecklingen,
marknadstillträde
förekomsten

av konkurrensbegränsningens

utbredning,

m.m.

marknadssituationen
betydelse

som

för konkur-

att fungera - eller med andra ord för konkurrenskraften.

därvid

såsom finansiell

består i att analysera

faktorer

marknadsandelar

andras
eventuella

samt effekter

av avtalsmässiga

rättsliga

eller

konkurrensbe-

maktförhållanden

och kontroll

handlingsutrymme,

på tidigare

bl.a.

och struktur,

teknisk överlägsenhet

över

som

över råvarutill-

importmöjligheter,
faktiska

hinder

och senare led. Vidare

eller andra bindningar

betydelse.

för

har bl.a.
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vilka substitut som finns eller kan komma

Man måste också uppmärksamma
att utvecklas.

är man över i frågeställningen

Därmed

är ägnade att konkurrera
vilka

funktioner

eller

beakta de jämförda

som behöver

ställningen

10.6.

På denna punkt

Även andra faktorer

bestämmelsen

lingen av en effektiv

är ägnad

att hämma

att förfarandet

är sådant

till

själva

sin natur

av en effektiv

eller utvecklingen

Bevisbördan

för att en konkurrensbegränsning
bärs enligt

eller

vanliga

att

utveck-

momentet

Begreppet ägnad

det konkurrensbegränsande

förekomsten

hämma konkurrensen

förekomsten

risk, för negativa effekter.

frågan om huruvida

också in situationen

skadlig verkan inbyggda

het till det i dagens system i begreppet

i blickpunkten

fram-

ägnad utgör en slags motsvarig-

Rekvisitet

konkurrens.

fam, eller beaktansvärd

till

kan behöva uppmärksam-

täcks genom konkurrenstestet

konkurrensbegränsningen

hänvisas

fallet.

mas vid analysen i det enskilda

Enligt

Man måste därvid

kring begreppet relevant marknad får således

i sammanhanget.

i avsnitt

tillgodoses.

egenskaper samt pris och distributionsmön-

produkternas

ster m.m. Alla frågeställningar
uppmärksammas

som

Detta är i sin tur beroende bl.a. av

med varandra.
behov

vilka nyttigheter

kan komma

sätter

förfarandet
att

hämma

konkurrens.

hämmar

principer

eller är ägnad att

av konkurrensverket.

Punkt 2

Vid

sidan om hämmanderekvisitet

krav angetts att hämmandet
synpunkt.

Begreppet

begreppet

skadlig

från

verkan.

ett sätt som är otillbörligt
Prövningen
synpunkt.

enligt

har i bestämmelsen

skall ske på ett sätt som är skadligt från
allmän

synpunkt

Därmed

nämnts i den allmänna

synpunkt
bestämmelse

otillbörlighetsrekvisit
motiveringen.

finns inbyggt

allmän

i det nuvarande

förstås att konkurrensbegränsningen

från allmän

nu förevarande

Nuvarande

som ett ytterligare

har vissa negativa effekter.
sker också från

allmän

har dock tagits bort av skäl som
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Det ankommer

enligt

vanliga

principer

på konkurrensverket

eller annan

sökande att lägga fram de skäl som talar för att konkurrensbegränsningen
är att bedöma som skadlig från allmän

sammantaget

synpunkt.

sökanden som bär den primära bevis- och åberopsbördan
tillämpning.

skall

MD

helhetsbedömning
betydande
närmare

emellertid

också

omständigheter

som denna särskilt

kompletterande

intressen.

Härvidlag

liksom

har dock tillkommit

i

de skäl och

föra fram till stöd för den
jfr

88 § införskaffa

förfarandet

kan beaktas.

i det allmännas
beskäming

i för-

måste vägas mot omständigheter
bör godtas. Därvid

som det sägs, samhällelig

av,

sysselsättnings-

natur

innebär

Detta

vilka

gäller att alla

motiverar

en mycket

vid

eller

ram för

till andra allmänna intressen än de rent konkurrenspolitiska.

eller miljöpolitiska

att man avviker

intressen som rör t.ex. regional-,

mål principiellt

från den måluppfyllelse

inte tillgodoses

Denna lag bör i stället möjliggöra

produktivitetstillväxt

som skapar

genom

som avses med den nya konkurbidrag till att förverkliga

andra mål, genom att den värnar om konkurrensens
nya resurser

dessa

förmåga att generera en
för

att tillgodose

sådana

mål.

Med hänsyn till det nu anförda

har begreppet

innebörd

som beskärs av en koppling

koppling

kommer

motverkar

en

i kapitel 9 innebär dagens system

Såsom redovisats i kapitel 9 bör emellertid

ytterligare

fram

en betydelsefull

av en konkurrensbegränsning

hänsynstagande

renslagen.

vill

på

Det ankommer

nu med utgångspunkt

som talar för att konkurrensbegränsningen

ursäktar

i målet.

MD kan självmant

hållande till gällande rätt. Som redovisats

förhållanden

ställningstagande

utredning.

görs emellertid

att effekterna

vid bestämmelsens

att lägga

motparten

påtalade konkurrensbegränsningen.

Prövningen

fram

av vad som kommit

utsträckning

sitt

bygga

Det är alltså

till

ändamålet

från allmän synpunkt,

uttryck

till

i rekvisitet

från

allmän

synpunkt

ändamålsbestämmelsen.

en

Denna

om konkurrensbegränsningen

med denna lag, genom att, på ett sätt som är skadligt
hämma eller vara ägnad att hämma förekomsten

eller
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utvecklingen

av en effektiv

allmän synpunkt
i princip

-

konkurrens.

Vad som är skadligt

och därvid motverkar

bestämmas med utgångspunkt

ändamålet

eller

med lagen

-

från

får därmed

i de intressen som anges i ändamåls-

bestämmelsen.

Då prövning

sker enligt det nu aktuella rekvisitetfrán

uppmärksammas

och vägas in ekonomiska

förfarande.

begränsande
seringsvinster,
ring,

förhöjd

och utvecklingsavtal

fråga

bl.a.

om

volymer

moment kan förekomma
säljarsystem

fördelar.

säljsystem

optimalt

i selektiva

kapacitetsutnyttjande.

säljsystem.

Exempelvis

som t.ex. hindrar inommärkeskonkurrensen

att hålla större lager av reservdelar

vilket

som ger en bättre

större planeringsmöjligheter,

och därmed
och

och annat. Det

som inte bara är konkurrensbe-

kan tas selektiva

i produktionen,

rationali-

genom specialise-

eller know-howavtal

gränsande utanäven skapar ekonomiska

förutsebarhet

av ett konkurrens-

innovationstakt

kan också röra sig om distributionsavtal

Som endast ett exempel

fördelar

Hit kan höra bl.a. storskalighetseffekter,

sänkta kostnader,

forsknings-

allmän synpunkt skall

i

Liknande

kan ett återför-

skapa en möjlighet

i sig kan vara till särskild

fördel

för köparna.

De

ekonomiska

gränsning

fördelar

utgör faktorer

Detta innebär

som åberopas

stöd

som uppstår på bekostnad

att man i det enskilda

handen

att konkurrensen

ningen,

i en samhällsekonomisk

fallet,

totalavvägning

för

en konkurrensbe-

av konkurrenstrycket.

när konkurrenstestet

får anses vara hämmad

hämmande mot förekomsten
med det anförda

anger.

Hur en sådan totalavvägning

har att mäta vikten av detta

och med den inriktning

att göra generella

ger vid

av konkurrensbegräns-

av sådana fördelar av ekonomisk

i linje

det inte möjligt

till

art som ligger

ändamålsbestämmelsen

skall falla ut i det enskilda

ärendet är

uttalanden om på lagstiftningsplanet.
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Problembilden

i fråga om negativa effekter

talar för en påtaglig
allmän

synpunkt,

påtagligt

försiktighet

som inte går att konkret belägga

vid bedömningen

enligt

rekvisitet

när det gäller att mot icke kvantifierbara

effekter

hämmande

av konkurrensen

ställa mer konkreta

från
av ett

rationaliserings-

vinster e.d.

kanske går lätt att mäta i bestämda tal. De samhällsekono, som
miska förluster som konkurrensbegränsningen
kan leda till har beskrivits

i kapitel

Kort

sammanfattade

tar de sikte på välfårdsförlusten

som får avstå från köp, transfereringen
priser,

kostnaderna

konkurrenstrycket

från dem som får betala för höga

för de resurser som företagen

stärka sin makt över marknaden,

för dem

satsar på att befästa eller

ineffektiviteten

till följd

samt förlusten av uppgradering

av det minskade

genom dynamik utebliven

tillväxt.

Det

får

framhållas

förfaranden

kan vara

ekonomiska

fördelar.

att

det

i

uteslutet

vissa

om

att diskutera

inslag eller där det framstår

i termer

förfaranden

som opåkallat

av beaktansvärda

fördelar

som ett företag skaffar

bojkott,

diskriminering

åtgärder

där det saknas varje sådant

från allmän synpunkt

Som endast några exempel

att tillmäta

kan tas sådana ekonomiska

sig genom underprissättning,

medverkan

i

och annat sådant.

Att konkurrensbegränsningen
uppnå de ekonomiska

konkurrensbegränsande

Det kan då i stället röra sig om repressiva

eller andra konkurrensbegränsande

dem betydelse.

fråga

inte går längre

fördelarna

ligger

till

än som år påkallat
grund

för

för

att

allmänprövnings-

rekvisitet.

Liksom

i gällande rått bygger huvudbestämmelsen

att man i rättstillämpningen
företeelser

av samhällsekonomisk

åsyftar någon detaljstyrning
enligt lagen
frihet.

kan beakta

i opåkallad

betydelse.

av företagen.
omfattning

I själva begreppet skadligt

ändrade
Inte

på missbruksområdet
förhållanden
heller

och

på
nya

den nya lagen

Däri ligger också att ingripanden

skall begränsa företagens

från allmän synpunkt

handlings-

är vidare inrymt

att
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ekonomiskt

saken skall ha en betydelse,
centralt

täcker

att bedömningarna

följd av bl.a. lagstiftning

eller annan offentlig

skadlig verkan.

reglering

och

därigenom

ingripande.

från

erkänts genom statsmakternas

motsvarande

huvudbestämmelsen

följd

av

av en sådan reglering
enligt

behöver

har trängt

Det

igenom

och

handlande.

inskränkningar

och täcks av rekvisitet

i princip

gäller
skadligt

Vad som i gällande rätt sagts i fråga om ett särskilt
trängt igenom bör dock gälla endast om så följer

Missbruk

för tillämpning

Särregleringen

regleringsmönster

när

vidtagen

av en särskild lag eller annan författning.

med att ett särskilt

I huvudsak

näringsidkare

En av en enskild

eller vara en ofrånkomlig

gällande rätt inte ha formen
kan räcka

organs handlande,

också utgöra förutsättning

kan

fri

följd därav,

i KLs mening och därmed inte heller innefattar

näringsverksamhet.

en offentlig

eller som är en ofrånkomlig

Det sagda gäller inte bara offentliga

konkurrensbegränsning

som förut har

som är en direkt och avsedd följd av en rättslig

särreglering,

inte kan ses som otillbörliga

de bedriver

om de är en omedelbar

Detta innebär,

eller statlig reglering.

att negativa effekter

perspektivet.

nämns att ofullkomligheter

inte skall anses samhällsskadliga

i konkurrensen

berörts,

också det långsiktiga

till den nuvarande generalklausulen

I förarbetena

Det är vidare

principiellt.

eller

den nya

för

från allmän

synpunkt.

regleringsmönster

av statsmakternas

som
beslut.

av marknadsdominans

14 § Om en eller flera näringsidkare
som har en dominerande
vidtar
marknaden
ett konkurrensbegränsande
ställning
missbruk
innebär
vilket
förfarande,
ett
av denna ställning, skall
13
enligt
skadligt
förfarandet anses
Såsom missbruk kan anses bland andra följande konkurrensbegränsande förfaranden:
missgynnande av annan näringsidkare i fråga om pris, rabatt
vid inköp eller försäljning,
eller annat affärsvillkor
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2. exklusivavtal
och liknande förfaranden som binder leverantörer eller distributionskanaler,
säljvägran eller annat avstående från affarsförhållande
utan
saklig grund,
4. uppställande såsom villkor för avtal att avtalspartner godkänner tilläggsprestationer,
vilka varken till sin natur eller enligt
sedvänja har något samband med föremålet för avtalet.

Iden allmänna motiveringen

har begreppet dominerande

Där har även berörts att den dominerande

ställning förklarats.

ställningen

kan innehas av flera

företag tillsammans.

Här återges kortfattat
utgöra missbruk

Det

första

av dominerande

fallet

affärsvillkor.

rör

köpa större kvantiteter.
olika

säljaren

köpare

i fråga om pris,
efter prestation,

fullgör

gentemot

Prisdifferentieringen
motsvarar

köparnas

genom

är pris

som köparen

i fråga om de förfaranden

olika

den skillnad

är således godtagbar

om den är prestationsanpassad.

iakttas.

På sådana företag

konsekvens

i

utformningen

nadsmässiga

motiveringar.

med dominerande
faktiska,

ställning

konstaterade

av

läggande krav är att dominerande
köparkategorier,
affarstyper.

på grund

Det ankommer

för tillämpade

rabattvillkor

år det viktigt

för

inte någon

att principen

måste ställas stora krav
och

Det är i allmänhet

skillnader

som uppstår

som varierar med orderstorleken

rabattvillkor

tillämpar

andra

säljaren genom att t.ex.

Då föreligger

g. En kvantitetsrabatt

prestation

eller

dvs. priset skall svara

i kostnad

sätt att köpa.

ställning

rabatt

är godtagbar om prisskillnaden

konkurrensbegränsnin

För företag med dominerande

som kan

ställning.

diskriminering

Huvudregeln

mot den prestation

mellan

vad som gäller

vad gäller

bakomliggande

inte godtagbart

kost-

att företag

som inte är anpassade till

rabatter

i köparnas

pris efter

prestation.

Ett annat grund-

företag inte får diskriminera

av att de företräder

olika

mellan olika

företagsformer

i första hand

företaget

och information

om tillämpade

eller

att lägga fram skälen
rabattsatser.
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försäljning.

att vid

uppnå förmåner,

inköp

Det är angeläget

konkurrenter.

det bidrar

eftersom

motverkas,
detaljhandeln,

leverantören.

företagets

marknadsmakt.

ett resultat

är dock

Den

Missgynnandet

som mot den levarantör

bör därför

längre tid kan missgynna

på köp

framträdande

den sammanlagda

under

en kortare

än om det förutsätter

tid

ningarna

-

kan

Om rabatten

orderstorleken.
missgynnandet

bli

tid.

negativt

hela eller större delen av sitt inköpsbehov

Rabatten - bonusen - är deñnitionsmässigt

av dominerande

dominerande

Ett sådant

konkurrensförutsätt-

försämras

ställning.
nämligen

företagets konkurrenter,

hos

inte prestations-

när lika stora order inte ger

lika stor rabatt. Även i ett annat avseende kan en köptrohetsrabatt

en sådan rabatt

mindre

genom att knyta köpare närmare

anpassad och innebär därför ett missgynnande

missbruk

som

ofta i form av årsbonus - kan innebära en premiering

av de köpare som tillgodoser
samma företag.

över

konkurrenter.

för leverantörens

En köptrohetsrabatt

orderstorleken

köp under en längre

så sätt inverka

och

leverantören

att

säljvillkoren.

mindre köpare som inte har samma möjlighet

system kan också begränsa konkurrensen
till

ses som något som

riktas mot såväl den dominerande

ett större företag att nå den rabattgrundande
grundas

hand

av det dominerande

som lämnar de missgynnade

som bygger

rabattsystem

kan i första

rabattgivningen

en talan avseende ett sådant missgynnande

Ett

inom

särskilt

företaget svarar för. Det kan därför vara naturligt

även det dominerande

köparen

att detta slag av missgynnande

till en fortsatt koncentration,

Den diskriminerande

tillskrivas

av det dominerande

för mindre och medelstora företag att hävda sig

och försvårar

i konkurrensen.

som inte är

rabatter,

och som innebär en diskriminering

prestationsbetingade
företagets

särskilda

t.ex.

sin position

ställning utnyttjar

Med detta avses att företag med dominerande
för

s.k. maktrabatter.

mäste även uppmärksammas

I sammanhanget

vid

företag uppställer

som dominerande

Det sagda har närmast avsett villkor

Om ett dominerande

innebära

företag tillämpar

konkurrensförutsättningarna

för det

eftersom rabatten utgör ett incitament
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för kunderna

att placera sina inköp hos det dominerande

sagda följer

skulle

Av det

dock inte att varje årsbonus skulle innebära ett missgynnande.

I vissa branscher
praktiken

företaget.

eller i vissa speciella
resultat

ge samma

ge. I så fall

situationer

kan en årsbonusskala

som prestationsanpassade

föreligger

ingen

avvikelse

i

leveransrabatter

från principen

pris

efter

prestation.

Missgynnande
betalning

i fråga om annat än pris eller rabatt kan gälla t.ex. krav på

i förskott.

Här måste finnas utrymme

Även här gäller dock att ett dominerande

till affarsrisk.
konsekvent

i fråga om sina affärsvillkor

behandling

av olika köpare.

Allmänt

principiella
anledning

skillnaden
till

ingripande

normalt

fallet

tributionskanaler.

inte

föra

exklusivavtal.
marknaden

betydelsefulla

inköpskällor

för förfaranden
dominerande
effektivitet.

företaget

företagets
förbehålla

anges ex-

leverantörer

och dis-

en återförsäl-

Om återförsäljaren

stängd

sig viktiga

som kanal

sätt

och andra

Det utmärkande

för konkurrenter

i konkurrensen

får då inte tillgång till produkter,

ut på

På liknande

insatsvaror

till nackdel för konkurrenterna.

åtar

dubbelsidigt

ett

konkurrenter.

att göra sig gällande

Konkurrenterna

och

i ett enskilt

ställning

föreligger

produkter

av detta slag är att de försvårar
företaget

bestämmelsen,

är avtal, varigenom

är denne återförsäljare

för det dominerande

kan det dominerande

som binder

av en viss produkt.

konkurrerande

Därmed

den

som kan ge

av affärsförhandlingar

förekommande

jare får ensamrätt till försäljning
att

en på

betonas

diskriminering,

av dominerande

förfaranden

Vanligt

till

inte blir aktuellt.

av missbruk

och liknande

bör

den nu diskuterade

som är resultatet

fall och där ingripande

Som det andra

enligt

inte syftar

Vidare

mellan en mer varaktig

sådana prisdifferenser

klusivavtal

likabehandling.

grundad

företag måste vara

och kunna ge vägande skäl för olika

måste beaktas att konkurrenslagstiftningen

millimeterrättvisa

sig

för att beakta bl.a. hänsyn

till det

och visa sin
som levereras
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till det dominerande
på råvaror

tillgången

distributörerna

avsättningen
företag

till

det dominerande

ofrånkomlig

företags

till

sig leverantörer

konsekvens

eller

företaget

distributionskanaler
ställningen

av dominerande

det tredje fallet av missbruk

vara att jämställa

Utgångspunkten

försvar

för bedömningen

av en säljvägran

ibland

genomfört

av säljvägran är i princip att det står varje

ställning

godtas att säljvägran

och från företagsekonomisk

ingår

utan bara till

säljvägrar

grossist.

ställs dock särskilt

När

leveranser

en reell ensamställning

system. Det

inte säljer direkt

till återför-

det är ett dominerande

stränga krav på att exempelvis

ett selektivt
och

företag som närmar

eller i vart fall har en mycket

När det gäller ett sådant företags produkter

angeläget

att inommärkeskonkurrensen

pris- och servicenivåer

som

kan det i många fall finnas

av ett dominerande

marknaden

företag

både till sin utformning

dominans.

olika

företag kan som

välmotiverat

synpunkt

Även om dessa krav är uppfyllda

skäl att framtvinga

Vid

som ett led i ett konsekvent

system, om ett sådant åberopas, är konsekvent
tillämpning.

Detta gäller

på sin marknad.

från ett icke dominerande

kan här t.ex. vara fråga om att en leverantör
säljare

kan till sina

med säljvägran.

äver. för företag med dominerande

bedömningen

eller

som att de avbryts.

företag fritt att välja sina kunder och sina försäljningsmetoder.
i princip

befásts

Det avser såväl att

ställning.

i fråga om pris eller andra affärsvillkor

Redan ett missgynnande

är det en

utan saklig grund är

företaget vägrar att påbörja leveranser

det dominerande

försvåras

skador på konkurrensen.

eller annat avstående från affärsförbindelse

Säljvägran

hindras

När ett dominerande

produkter.

dominerande

att den

med risk för ytterligare

effekter

Härigenom

företaget.

det dominerande

till

år bundna

av konkurrerande

knyter

förstärks

kan t.ex. avse att styra

företags näringsutövning.

konkurrerande

Om

Ett sådant förfarande

företaget.

förstärks

kan göra sig gällande.

stark

är det nämligen

genom

att företag

Om företaget

sig

ofta
med

har en
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monopolställning
invändning

föreligger

ofta

civilrättslig

om att den som vägrats leverans

kontraheringsplikt.
har dålig

En

betalningsförmåga

utgör i regel saklig grund för leveransvägran.

Det fjärde fallet rör användningen
behåll.

Ett annat uttryck

86 i Romfördraget.
utnyttjar

är kombinationsförsäljning.

eller kopplingsför-

Förebilden

finns i art

Här kan det vara fråga om att det dominerande

sin starka position

köpare av produkten
företagets

av s.k. tying-clauses

ställning

i fråga om en viss produkt

även förvärvar

en annan produkt,

kanske inte är lika stark. Kravet

till

företaget

att kräva

beträffande

att

vilken

kan även avse andra

biförpliktelser.

Bestämmelsen
naturligt

avser det fallet

eller

tilläggsprodukt

sakligt

att huvud-

samband

med

innebär en snedvridning

och tilläggsprodukten

varandra.

inte har

på köp

Kravet

av

en

av konkurrensförutsättningama

till

nackdel för andra leverantörer.

De förfaranden
typiskt

som räknas upp i lagtexten är fall då missbruksbedömningen

sett framstår

likvärdiga

som särskilt

fall då samma bedömning

att ett företag

med dominerande

konkurrerande

företag.

i konkurrentens
detta

Härigenom

affärsförhållanden.

ger kan det dominerande

marknaden

till

Aktieförvärvet
Beroende

nackdel

för

Det kan förekomma

ställning

köper en mindre

kan det dominerande

till förvärvet

aktiepost

företaget

företaget

befästa
av

kan

dock

det

i ett

som

sin egen ställning

en effektiv

på

konkurrens.

förvärvsreglema.

dominerande

bedömas som missbruk

är

få insyn

Med den kunskap om konkurrenten

utvecklingen

på omständigheterna

andra,

ligger nära till hands. Ett exempel

kanske inte kan prövas enligt de särskilda

beteende i anslutning
ställning.

berättigad.

företagets

av dominerande
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Särskilda

bestämmelser

om företagsförvärv

15 § Ett företagsförvärv
skall förbjudas, om förvärvet
skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten
eller
utvecklingen av en effektiv konkurrens på den marknad det är
fråga om och
detta sker på ett sätt som är skadligt från allmän synpunkt.
Med företagsförvärv
avses i denna lag förvärv av företag som
driver verksamhet inom landet. Som företagsförvärv
räknas
också förvärv av aktier, andel i handelsbolag, rörelse eller del
räknas vidare fusion.
av rörelse. Till företagsförvärv
Vid bedömning enligt första stycket skall, om förvärvaren är en
vilka sammanhålls
av flera näringsidkare
av gemensamma
ägarintressen eller
annat sätt, som förvärvarens marknadsandel räknas gruppens sammanlagda
fråga om.

Paragrafen

motsvarar

närmast

andel av den marknad det är

5 § KL.

Första stycket

Som har framgått
kommittén

av den allmänna

att begreppet

förvärvskontrollen
räckvidd.

uppkommer

gäller

problematik

är emellertid

l0.6.l

den relevanta

Vid

bedömningen

avsnitt

l2.2.2,

anser

skall vara kvar för att ge

avgränsning

och

också

begränsa

av om en dominerande

ställning

att avgränsa

marknaden.

Denna

inte ny och här hänvisas dels till vad som anförts

och dessutom till gällande praxis i fråga om avgränsning

av

marknaden.

om en dominerande

ställning uppstår skall en helhets-

göras där det avgörande är om förvärvet

en reell dominans.

betydelsefull.

ställning

det först och främst

Vid själva prövningen
bedömning

dominerande

en grundläggande

kontrollens

iavsnitt

motiveringen,

Här är givetvis

Som framgår

den uppkomna

av den allmänna

skapar eller förstärker

marknadsandelen

motiveringen

särskilt

bör en domine-
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rande ställning

anses uppkomma

om marknadsandelen

80 % eller mer. Är marknadsandelen

för ett företag är 60-

lägre kan andra faktorer

ställningen

ändå bör anses dominerande.

teknologisk

eller annan kunskapsmässig

Det kan vara finansiell
överlägsenhet

Även

medföra

styrka och storlek

marknaden.

eller något därunder

är många gånger tillräcklig

att

styrka,

och konkurrentemas

en marknadsandel

på omkring

40 %

för att uppnå dominans

för

ett företag.

En dominerande
väsentligt

ställning

inflytande

bör

anses föreligga

ett

företag

har

på marknaden ifråga och om det i viss utsträckning

agera utan att behöva befara allvarligare
potentiella

om

reaktioner

från konkurrenter

ett
kan
och

konkurrenter.

Det nu anförda
förstärker

har avsett situationen

en dominerande

allmänna

motiveringen

marknader

ställning.

att ett visst företag ensamt når eller
Som kommittén

kan en dominerande

med duopol, oligopol

I Tyskland

bl.a. om förvärvaren

sammanlagd

uppkomma

i den

även på
I likhet

bör en grupp av företag

anses en dominerande

ställning

kunna

uppkomma

utgör ett av tre eller färre företag som efter förvärvet

får en marknadsandel
det förvärvande

ställning

eller annan väsentlig koncentration.

med vad som redan sker i t.ex. Tyskland
anses dominerande.

har markerat

som uppgår till minst 50 %. Motsvarande

företaget

utgör

marknadsandel

ett av fem

av minst

eller

färre

två tredjedelar.

gäller om

företag
Det

med en

har givetvis

betydelse om företagen konkurrerar

eller inte. Även om kommitténs

inte bygger

dominans utan en reell sådan kan dessa

denna typ av formell

tal vara till viss ledning
skall anses föreligga

på oligopolmarknader

Ju färre företag oligopolet
skall

kunna

rätthålla
kontakter

vid bedömningen

Ett otillåtet

om deltagarna

sinsemellan

ställning

av olika slag.

består av, desto större är faran för att företagen

agera samordnat.

och dölja

av om en dominerande

förslag

samarbete

är lättare

är få än om de är flera.

kan företag om de är få agera samordnat

att upp-

Även

utan

genom ett
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parallellt

medvetet

företagen var för sig sänder ut på marknaden.

med hjälp av sådana signaler

samordna sitt beteende, t.ex. i form av parallell
konkurrensprisnivån.

överstiger

inte åtkomliga

praktiken

Beteenden

ningen.

Genom

koncentrationsökningen

faktorer

komma att öka riskerna för effekter

ekonomisk

synpunkt.

Ytterligare

en förutsättning

detta

för

följd

till

Här uttrycks

från

skadligt

förekomsten

av förvärvet

av bevisning
prövningen

synpunkt

hämmar

eller

omständigheter

synpunkt.

ter, som tar sig uttryck

för

generalklausulen

som har positiv

effekt

positiva

bildar.
till

de faktorer

vad som sägs i motiveringen
hur strukturen
att sannolikheten

den relevanta

marknaden

bör

i

vad som gäller
hämmande.

hänvisas

Det har självfallet

till
stor

ser ut. Detta innebär

ökar för att det sker ett väsentligt

större marknadsandel

från

Det bör betonas

som ingår i konkurrenstestet

under generalklausulen.

att

nettoeffek-

Vägningen

kostnadsstruktur.

i förhållande

hämma

och bedömning

genom att det skall vara fråga om ett väsentligt

Även när det gäller

konkurrensen

har höjts

att

Det är väsentligt

Det kan gälla långsiktigt

i en mer effektiv

ingripande

motverkar

Här hänvisas till

konkurrens.

dock ske inom de ramar som ändamålsbestämmelsen
att kraven

kon-

Ordalydelsen

är ägnad

hänvisas till vad som sägs under 13
till

är att det

lagens syften om den på ett sätt som

Även vad gäller framläggande

till 13

tar hänsyn

i

är

kan dessa

av en effektiv

En konkurrensbegränsning

av en effektiv

eller utvecklingen

samhällsekonomisk

normalt

förbjudas

skall

innebörden av det s.k. konkurrenstestet.

allmän

specialmotiveringen

slag

vid förvärvspröv-

hämmar eller är ägnad att hämma förekomsten

enligt den nya missbruksbestämmelsen

betydelse

senare

som är negativa från samhälls-

att förvärvet

anknyter till den nya generalklausulen.

är

av

bör beaktas särskilt

omständigheterna

kurrens.

en nivå som

prissättning

vare sig med förbud eller med missbruksprövning.

De nu påvisade

väsentligt

som

Särskilt på oligopolmarknader

kan oligopolistema

produkter

med homogena

på signaler

Sådant beteende grundas

förfarande.

hämmande

av

ett företag uppnår efter ett förvärv.
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När det gäller
framhållas

ett förstärkande

att även ett förvärv

kunna väsentligt

av en redan dominerande

av en mindre aktör på marknaden

hämma konkurrensen.

om det fristående

mindre

Utifrån

företaget

bedömning

uppskatta om konkurrenstrycket
högt för

att upprätthålla

allmänna

motiveringen

effekter

sikt skulle kunna utvecklas

för

en reell

medan en sådan konkurrens

att ett av företagen är finansiellt
kommitténs

förslag blir att

för det fall förvärvet

konkurrens

ifråga.

inte

att

har i den
de negativa
upprätthålls.

ta sin utgångspunkt

från

En oligopolmarknad

och fungerande

konkurrens

kan i
mellan

i andra fall kan vara utesluten genom

eller tekniskt överlägset.

förvärväven

väsentligt

utvecklat

det

är tillräckligt

Kommittén

i övrigt

fallet måste givetvis
marknaden

ge utrymme

aktörerna

konkurrens.

en effektiv

om

i det enskilda

gäller

på marknaden efter förvärvet

samt i betänkandet

konkurrensförhållandena
vissa fall

för att

på marknaden.

marknadssituationen

av

en effektiv

som kan uppstå

Bedömningen

måste antas

blir därmed vägledande för den fortsatta prövningen.

samlad

en

måste

I ett sådant läge skall särskilt beaktas

komma att bidra till en bättre balanssituation

Strukturförhållandena

ställning

Konsekvensen

en oligopolmarknad

av

kan angripas

hämmar eller är ägnat att hämma konkurren-

sen på marknaden.

Det kan synas ologiskt
Innebörden
17 §.

att meddela förbud

av ett förbud

För vissa förvärv

mot ett förvärv

i ett sådant fall blir att förvärvet
fondbörs

eller offentlig

stället ett åläggande att avhända sig aktierna
förvärvet

som redan skett.
blir ogiltigt

auktion

blir

se

följden

i

eller annat som konstituerar

se 16 § andra stycket.

Andra stycket

Bestämmelsen

motsvarar nuvarande 5 § andra stycket KL. Någon förändring

av innebörden

av begreppet företagsförvärv

gällande rätt.

har inte gjorts i förhållande

till
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måste innebära att det förvärvande

Ett förvärv

i det förvärvade.

de inflytande

Detta ligger

förvärv.

Upprätthällandet

innebär

i sak att ett kontrollerande

måste uppnås

inflytande

avses dels makt att aktivt

Även i vissa andra fall kan inflytandet

för att ett

ställning.

vissa

genomdriva

andra ägare att genomdriva

dels makt att förhindra

beslut i företaget,

vid förvärvsprövningen

skall anses uppnå en dominerande

inflytande

Med kontrollerande

företags-

i själva begreppet

dominans

av ett krav

företag genom ett förvärv

företaget får ett kontrolleran-

framstå som så väsentligt

beslut.

att det får

anses som kontrollerande.

Tredje stycket

Bestämmelsen

nuvarande

motsvarar

5 § tredje stycket KL.

16 § Om det är ägnat att undanröja de negativa effekterna av ett
företagsförvärv
kan i stället för förbud enligt 15 §
meddelas åläggande att avhända viss del av rörelsen eller
villkor för förvärvet.
föreskrivas annat konkurrensfrämjande
Ett förbud enligt 15 § får inte meddelas i fråga om förvärv som
har skett på fondbörs eller genom inrop på exekutiv auktion. I
åläggas att avyttra aktierna eller den
stället får näringsidkaren
auktionen.
egendom som förvärvats

allmänna
risker

är ny och motiven

stycket

i första

Regeln

motiveringen

avsnitt 12.2.5. Inriktningen

med ett företagsförvärv

undanröjs

av någon del av den genom det tilltänkta
genom uppställandet
Avsikten

är därmed att negativa effekter

det minst ingripande
av rörelsen
tidpunkten

av annat villkor

eller
för

har utvecklats

bakom

är att det är önskvärt att

genom åläggande om försäljning
förvärvet

för förvärvet

bildade

koncernen

med förvärvet

förvärvet

som existerade

inom

eller

när så är tillräckligt.
skall undanröjas

sättet. Åläggande kan avse såväl försäljning

ett företag

i den

koncernen

som en del av den förvärvade

på

av en del
redan vid

rörelsen

eller
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koncernen.

Ett åläggande om att avyttra viss egendom bör ange en viss tid

inom vilken

försäljning

skall ske.

Andra stycket motsvarar
aktier

kan

förvärvas

fondbörs

ändrats.

numera

Stockholms

6 § andra stycket nuvarande KL. Eftersom
på utländsk

17 § Ett beslut om förbud
förvärvet blir ogiltigt.

Bestämmelsen

Uppbrytning

av företag

har

begränsningen

mot ett företagsförvärv

8 § nuvarande

motsvarar

börs

svenska
till

innebär

att

KL.

i särskilda fall

18 § Om en näringsidkare har en så dominerande ställning att
det inte på annat sätt framstår som möjligt att skapa en effektiv
konkurrens på marknaden, kan näringsidkaren,
i fall som har
väsentlig betydelse från allmän synpunkt, åläggas att avyttra viss
del av rörelsen.

Situationen

på vissa marknader

starkt dominerande

ställning

kan vara sådan att något företag har en så

och den potentiella

den enda utvägen att skapa en effektiv
att bryta upp företaget.
konkurrensen

Detta gäller

marknad.

Först måste alla alternativa
skapa nya möjligheter

för utländska
regler

måste naturligt

möjligheter

för utländsk

företag att arbeta

på kreditmarknaden

torde

bidra till en

nog, eftersom

den

användas med stor urskiljning.
Det kan vara fråga om att

prövas.

konkurrens

genom att upphäva tekniska
av regler som försvårar

svensk marknad.
t.ex.

ifråga är

där den utländska

och inte kan förväntas

för enskilda,

är så svag att

på marknaden

marknader

Det kan också gälla harmonisering

utländska kreditinstitut
den.

särskilt

Möjligheten

kan vara förenad med förluster

handelshinder.

konkurrens

är svag eller obefintlig

bättre fungerande

konkurrensen

En harmonisering

i hög grad öka möjligheterna

att bli en konkurrensfaktor

av
för

på den svenska markna-
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Kommitténs

förslag innebär att marknadsdomstolen

kare att avyttra sig en del av rörelsen.
framstår

som enda framkomliga

marknaden
åtgärden
avvägning

Åtgärden får endast begagnas när den

vägen att nå en effektiv

på

konkurrens

och det måste ha väsentlig betydelse från allmän synpunkt att att
vidtas.

I bedömingen

av om åtgärden

skall

användas

också ske mellan det allmänna intresset av en effektiv

och de förluster

VERKAN

kan ålägga en näringsid-

AV

bör

en

konkurrens

som kan uppstå för enskilda till följd av åtgärden.

AVTAL

I STRID

MED

FÖRBUD

M.M.

19 § Ett avtal eller avtalsvillkor
som strider mot 4 - 8 §§ eller
förbud
eller
åläggande
mot
som meddelats enligt 31 eller 36 §
är ogiltigt.
Ett avtal som tillkommit
trots att näringsidkaren inte har lämnat
uppgift enligt 9 § är ogiltigt, såvida inte beställaren godkänner
avtalet sedan han fått kännedom om att det förekommit
samverkan vid anbudstävlingen.

Bestämmelsen,

som saknar motsvarighet

i KL,

i avsnitt

har kommenterats

15.2.

KONKURRENSSKADEAVGIFT

20 § Den eller de näringsidkare som överträder bestämmelserna
i 4-9 §§ skall betala en särskild avgift konkurrensskadeavgift.
I ringa fall skall ingen avgift betalas. Avgiften tillfaller staten.

Paragrafen

innehåller

den grundläggande

att utge konkurrensskadeavgift
påföljd för överträdelse

bestämmelsen

som ersätter

av konkurrenslagens

skall även påföras den som inte fullgör
vid vissa fall av anbudssamverkan.
gäller även sådan underlåtenhet.

tidigare

om den skyldighet
kriminalisering

som

förbud. Konkurrensskadeavgift

den uppgiftsskyldighet

som gäller

Vad som sägs i motiven om överträdelse
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Konkurrensskadeavgiften

skall betalas av den eller de näringsidkare

verksamhet

ägde rum.

överträdelsen

Ofta är det här fråga om en juridisk

person men även en enskild rörelseidkare

kan drabbas av avgiften.

skall också kunna tas ut av offentligrättsliga
statliga
I

inrättningar

detta

av olika

avseende

är

i vars

Avgiften

subjekt såsom kommunala

och

slag i den mån de agerar som näringsidkare.

regleringens

innebörd

densamma

för

som

t.ex.

miljöskyddsavgiften.

Som redovisats

i den allmänna

motiveringen

är avgiftsansvaret

företag kan alltså påföras en konkurrensskadeavgift
att en överträdelse
behöver

som kan medföra

en avgift

visas att någon för överträdelsen

oaktsamt.

Den strikta tillämpningen

olika omständigheter
tänkas förekomma

har ägt rum,

bör emellertid

som obilligt

kan regeln i 23 § om nedsättning

eller

kunna mildras genom att

i övrigt

-

beaktas. Det kan

särskilt överträdelsens

att ta ut avgiften.

eller eftergift

utan att det

handlat uppsåtligt

i det enskilda fallet i viss utsträckning

art - är sådana att det framstår

Ett

så snart det konstateras

ansvarig

fall där omständigheterna

strikt.

För sådana fall

av avgiften

Fråga kan uppstå om vem som är rätt avgiftssubjekt

tillämpas.

när en rörelse

har

överlåtits

efter

väckande.

Om rörelsen drevs av en fysisk person vid tiden för överträdelsen

det att överträdelsen

skall han svara för avgiften.
eller

andra

överlåtelsen

juridiska
gäller

Anspråket

I fråga om verksamhet
kan

personer

själva bolaget

avser den verksamhet,

ägde rum

göras

t.ex. en rörelsegren,

som drivs av aktiebolag

skillnad

mellan

vari överträdelsen

det

fall

då

har ägt rum.

Att bolaget överlåts

frågan om vem som är rätt avgiftssubjekt.

ägt rum befria det överlåtande

avgiftstalans

riktar sig mot den förmögenhetsmas-

sa som hålls samman av t.ex. ett aktiebolag.

kan inte heller en överlåtelse

före

som sådant och det fall då överlåtelsen

på konkurrensskadeavgiften

sålunda inte

men

av den rörelsegren

i vilken

inverkar

Av samma skäl
överträdelsen

bolaget från ansvaret för avgiften.

har
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jämkningsregeln
fall

sidan av
i

i 23 § finns det behov av att kunna underlåta ingripande

och effektiv

Konkurrensmyndighetcn

lagtillämpning.

för

en

bör

ha

är utan betydelse

att en överträdelse

där det är uppenbart

konsekvent

Vid

obligatorisk

har en i princip

Avgiftsskyldigheten

möjlighet

att lämna utan åtgärd sådant som med hänsyn till lagstiftningens

allmänna

syfte att främja en effektiv

eller försumbart.

I paragrafen

Stadgandct

kan givetvis

fall.

konkurrens

framstår

som bagatellartat

anges därför att ingen avgift skall utgå i ringa
utnyttjas

även av den domstol

som prövar

avgiftsfrågan.

skall fastställas till lägst tio tusen kronor och
21 § Avgiften
högst fem miljoner kronor. Om det är påkallat av hänsyn till
kan avgiften fastställas till ett belopp som
omständigheterna
överstiger detta, men dock inte är högre än tio procent av
näringsidkarens årsomsättning enligt det årsbokslut som senast
har fastställts vid tidpunkten då talan väcks. Om talan riktar sig
mot flera näringsidkare skall avgiften fastställas särskilt för var
och en av dem.

Bestämmelsen

anger det högsta och lägsta belopp som konkurrensskadeav-

giften kan fastställas till. Det angivna maximibeloppet
vad som kan betecknas som normalfall.
gäller överträdelser

framstå som alltför

till omständigheterna
ett högre maximibelopp

Med årsomsättning
till den produkt

årsomsättningen

Det

ankommer

yrkandet

kan detta belopp med hänsyn

lågt. För sådana fall har angivits

grundat på företagets årsomsättning.

förstås näringsidkarens

hela omsättning utan begränsning

eller marknad som förfarandet

inte finns något fastställt

särskilt när det

I vissa situationer,

av mycket stora företag,

kr. gäller för

5 milj.

årsbokslut

rört. Det kan inträffa

vid talans väckande.

uppskattas med stöd av tillgängliga

konkurrensmyndigheten

att det

I sådant fall får

uppgifter.

att i ett avgiftsmål

till att avse ett bestämt belopp och att ange vilka

som åberopas till stöd för detta. Det är också myndighetens

utforma

omständigheter
uppgift

att så
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långt

och rimligt

det är möjligt

som i det speciella

hållanden
anförda

jfr

fallet bör inverka

198081:92

prop.

utredning

mot att konkurrensmyndigheten

s. 87.

rörande

på avgiftens

de för-

storlek.

vid fastställandet

med vad som gäller

överensstämmer

skyddsavgift

fram

lägga

Det

av miljö-

Det bör inte finnas något hinder

höjer ett yrkat belopp om nya omständig-

heter av vikt kan åberopas under processen.

regler följer

Av allmänna

att

ett yrkat belopp kan sänkas.

Konkurrensskadeavgiften

får inte bestämmas

har yrkats av konkurrensmyndigheten.
inte

heller

fastställas
Avgiften

motparten.

Denna ordning

till

lägre

nedan under

bevisning

rörande

nedsättning

belopp

än vad

av 49

som har

Avgiften

får

medgivits

av

skäl föreligger.

om särskilda

den som gäller för miljöskyddsavgiften.

inte kan styrka sin talan skall den ogillas.

Om konkurrensmyndigheten
framgår

Detta framgår

får dock sättas lägre,

motsvarar

till högre belopp än vad som

23 § är det näringsidkaren

de omständigheter

förebringa

som skall

som han vill

till

åberopa

Som

stöd för

av avgiften.

22 § När avgiftens storlek bestäms skall särskilt beaktas om
omfattande
utgjort
överträdelsen
ett led i en organiserad,
eller har medfört
samverkan eller i ett upprepat förfarande
betydande skada. Vidare skall särskild hänsyn tas till hur länge
pågått och om den skett utan att komma till
överträdelsen
utomståendes kännedom.

l den allmänna

motiveringen

har angivits

att konkurrensskadeavgiftens

storlek skall bestämmas genom ett straffmätningsliknande
utgångspunkt
skall avgiften
näringsidkaren

i den konkreta överträdelsen
bestämmas

högt belopp.

tanke på de ofta mycket stora samhällsekonomiska
Ofta måste domstolen

avhållande

för andra näringsidkare.
Detta är viktigt

Med

däromkring

och omständigheterna

på ett sådant sätt att den verkar

i fråga och avskräckande

kan uppgå till ett mycket

förfarande.

på

Avgiften

att framhålla

med

värden som saken gäller.

beakta risken för att ett visst förfarande

får en mer
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spridning,

allmän

om inte avgiften

fungerar

ingripande

som en tillräckligt

påföljd.

I denna paragraf
avgiften

anges vissa omständigheter

fastställs.

Innehållet

Det

i första

omständigheter

här

är

meningen

fråga

försvarande

om

bedömningen

andra mening nämns bl.a. dolt förfarande

försvarande

omständighet.

motiveringen

till anbudskartellförbudet

närmare

De

bedömningsgrunder

konkurrensskadeavgiftens
tillämpas
för

ekonomiska

näringsidkare

som gjort

gränsande förfaranden.

skyldiga

allmänna

den

fastställande

i rättspraxis.

till

EG

Inom

böter som påföljd

förbjudna

konkurrensbe-

håller fast vid kravet

bedömningsgrunder

av bestämmelserna

av

har vuxit

De bör kunna

om konkurrensskade-

och berörs här kortfattat.

EG-rätten

beaktar.

vidkommande.

Det

karaktär och omfattning
är en naturlig

Omständigheterna

leverantörer

med mindre

mindre strängt än överträdelser
av

påtagligt

icke

fullgjord

att förhållandena

uppgiftslämnandets

utgångspunkt

marknadsandel,

för

av de andra förbuden

i det enskilda

vid

särskilt

som

svenskt
Allmänt
när det

ofta torde kunna bedömas
i lagen. När det gäller

anbudssamverkan

fallet har stor vikt.

är

det

Med tanke på

betydelse är det angeläget att bestämmelsen

härom inte uppfattas som enbart en ordningsföreskrift
konkurrensskadeavgiften.

även

av bruttoprisförbudet,

uppgiftsskyldighet

principiella

hör till de faktorer

i det enskilda fallet är avgörande.

måste dock gälla att överträdelser

fall

för

när det gäller att bestämma böternas storlek.

Konkurrensbegränsningens

gäller

utvecklas

Vissa allmänna

tjäna till ledning för tillämpningen
avgift

gälla

i form av administrativa
sig

i

10.4.

Det bör nämnas att EG-rätten

på uppsåt eller oaktsamhet.
fram i praxis

får

bör

som exempel på en

belysts

avsnitt

som

storlek

sanktioner

särskilt

har

anges som

att grovt brott föreligger.

I paragrafens

Detta

omständigheter.

det som i 36 § KL

motsvarar

som kan föranleda

som särskilt skall beaktas när

Omfattningen

vid fastställandet

av konkurrensbegränsningen

av

är en
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fråga

både om

omedelbara

hur

ekonomiska

Ett annat kriterium
I den

länge

svenska

omständighet.

betydelsen

i EG-rätten

lagtexten

betydande

av ett förbjudet

skada

vikt

av

av den på längre

Här kan hänvisas till

för förbudet mot prissamverkan

grund av förbjudet

omständigheter

är

marknadsandel.

ekonomiska

marknadsmakt

den

hos företag med dominerande

att konkurrensskadeavgiften

finns

skada som t.ex.

samarbete i en anbudskartell.

ett förbjudet

När

anförs

Vid bedömningen

marknadsbilden,

allmänna

betydelsen av den vara eller tjänst som konkurrensbegränsningen
företagens

den

som en försvarande

förfarande.

för att beakta den mer direkta
åsamkats

och

av de skadliga effekterna.

bl.a. de osynliga effektivitetsförlustema.

en beställare

tillämpats

här bl.a. att beakta betydelsen

effekten

även utrymme

Ytterligare

har

av de varor eller tjänster som berörs.

det som i den allmänna motiveringen
beträffande

förfarande

är omfattningen

nämns

Det gäller

sikt prishöjande

ett visst

förfarande

avser och

är resultatet

av

ställning är det särskilt befogat

får en ingripande

Den svenska lagen ställer inte upp något krav

subjektiv

täckning.

Det bör

dock inte hindra att frågor om uppsåt och oaktsamhet ges ett visst utrymme
vid fastställandet

av avgiftens

storlek.

varje företags roll i ett förbjudet
deavgiften

måste fastställas

delaktighet

i förfarandet,

återhållande.
skyldigt

förfarande.

annat eller liknande

på ett sätt som speglar

t.ex.

om något företag

förfarande

de olika

verkat

eller i övrigt konkurrensbegränsande

företagens

pådrivande

eller

gjort

sig

förfarande

av

slag.

Inom EG har det ansetts föreligga

missvisande.

Det är givet att konkurrensska-

Man bör också ta hänsyn till om ett företag tidigare

till ett förbjudet

på området

Detta kan även ses som en fråga om

är outvecklad

förmildrande

eller om förordningar

omständigheter

om praxis

och beslut är oklara

eller

Så kan också vara fallet om företaget upphör med ett förbjudet
på ett tidigt

stadium

eller

om det visar

samarbetsvilja

under
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handläggning.

konkurrensmyndighetens

i 23

om jämkning

inom EG skall inte vara så höga att de leder till

som fastställs

Böter

har tjänat som förebild

allmänt

det av rättviseskäl

Ett

i

Vid

strid

mot

införandet

skadeståndsskyldighet

prop.

enligt

de lagstadgade

bör

av miljöskyddsavgiften
reglerna

upptogs

miljöområdet

rätt

till

frågan

om

grundar

förbuden

skall beaktas när

när talan om skadestånd mot den avgiftspliktige

miljöskyddsavgiften

väckts eller kan komma att väckas inte lämpligen
bör enligt motivuttalandet

omständigheter
vid tillämpningen

av regeln om nedsättning eller eftergift

198081192

prop.

s. 58

Motsvarande

ordning

En tillämpning

eller eftergift

är således inte utesluten.

bli aktuell

av avgiften

för att förhindra

obilliga

följder

har

bör ställas upp. Sådana

i viss utsträckning

konkurrensskadeavgiften.

enskild

bestäms jfr

storlek

bör

storlek bestäms. I motiven anfördes att något hinder mot att ta ut

avgiftens

giften

Inte heller

storlek.

konkurrensskadeavgiften.

även beträffande

skadestånd.

mer eller

Vad som enligt det anförda gäller på miljöområdet

s. 59.

förfarande

miljöskyddsavgiftens

inverka

om

anförs att

i fråga att låta ett företags

få beaktas när avgiftens

motivuttalandet

tillämpas

av bestämmelserna
I lagmotiven

att
som

eller andra skäl som hänger samman med ekonomin

sysselsättningsskäl

198081:92

för utformningen

inte bör komma

mindre dåliga ekonomi

regler,

miljöskyddslagens

gäller en annan ordning.

konkurrensskadeavgiften,

enligt

Enligt

sätts i konkurs.

i fråga

företaget

som skall gälla för regeln

den restriktivitet

bör dock ta fasta

lämpningen

Rättstill-

av avgiften.

viss betydelse vid fastställandet

kan tillmätas

faktorer

att sådana

Det år inte uteslutet

kunna beaktas

av miljöskyddsavbör gälla även för

av bestämmelsen

om nedsättning

En jämkning

av skadeståndsskyldighet

kan t.ex.
för en

näringsidkare.

får sättas under vad som följer av 21 § eller
23 § Avgiften
efterges, om särskilda omständigheter talar för det.
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I denna paragraf
digheten.

ges grunden för att nedsätta eller helt efterge avgiftsskyl-

Det bör framhållas

allmän jämkningsregel.

att bestämmelsen

Av 20 § följer

åläggas i ringa fall. För jämkning
omständigheter.
eftergift

Av

detta

framstår

en konkurrensskadeavgift

till

storlek.

om

inte skall
särskilda

nedsättning

eller

som klart ursäktlig

ojämkat

belopp

eller då påförande

på grund

av

av efterföljande

skulle framstå som obilligt.

I specialmotiveringen
mildrande

att stadgandet

som en

Regeln är avsedd för undantagssituationer,

t.ex. då en överträdelse

omständigheter

att konkurrensskadeavgift

i andra fall skall det föreligga

framgår

skall tolkas restriktivt.

inte skall fungera

till

22 § har berörts

omständigheter
Det är företaget

som

kan

både försvarande

påverka

och

för-

konkurrensskadeavgiftens

som skall åberopa och styrka de omständigheter

som kan föranleda jämkning.

Vid

jämkning

loppsaltemativ

under

i 21 § angivet

minimum

bör endast ett fåtal

be-

vara aktuella.

SKADESTÅND

24 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
överträder 4-8 §§,
bryter mot förbud eller åläggande enligt 31 eller 36 § eller
vidtar en konkurrensbegränsning
som utgör missbruk av
dominerande ställning
skall ersätta den skada som därigenom uppkommer för annan
näringsidkare eller för avtalspart.
25 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att
lämna uppgift enligt 9 § skall ersätta den skada som därigenom
uppkommer för beställaren.
26 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast
under de fem senaste åren innan talan väcktes. För skada under
tid dessförinnan är rätten till skadestånd förlorad.
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rätt till skadestånd i de situationer

Stadgandena i 24 och 25 §§ grundar
där

föreligger

Skadeståndsskyldighet

anges.

uppsåt

eller

underlåtenheten

är resultatet

förutsättningarna

i övrigt för skadeståndsskyldighet

I avsnitt

förmögenhetsskada.

15.1

och ersättningens
utgår

Ersättning

har den allmänna

De skador som det i första hand kommer

om

storlek
för

ren

motiveringen

för

i fråga att ersätta med stöd av
jfr

i näringsverksamhet,

och intrång

är inkomstförlust

fråga

I

redovisats.

skadeståndsbestämmelsema

24§

oaktsamhet.

principer.

skadeståndsrättsliga

allmänna

gäller

av

eller

förfarandena

när

som

5 kap.

7§

skadeståndslagen.

Skadestånd

på grund

i avsnitt

såsom redovisats

bedöms utgöra dominansmissbruk.

prövning

visa

behöver

att förfarandet

inte därutöver

När det gäller överträdelse

själva överträdelsen.

skadeståndsskyldigheten

36 § grundas

vid en konkurrensrättslig
av

eller av ett förbud eller åläggande enligt 31 eller

i 4-8

något av förbuden

skall

15.1, att förfarandet

förutsätter,

ställning

av dominerande

av missbruk

av ett förbud

omfattas

att förfarandet

åberopa

eller

Käranden

åläggande.

Han

effekter

har negativa

konkurrensen.

kan utgå enligt
varierande.

24

omständigheterna

Vissa typsituationer

Vid överträdelse

sättningsförlust

prissamarbete

re, som

grund

mellan

priskartellens

fallen

rätt till

som hindras av

ersättning

för den om-

handlande leder till.

innebär ofta höjda inköpspriser

av samarbetet

är alltför

beskrivas.

har en återförsäljare,

ett lågt pris,

som leverantörens

Ett förbjudet

i de enskilda

kan dock allmänt

av bruttoprisförbudet
att sälja till

sin leverantör

då skadestånd

att närmare söka ange de olika situationer

Det är inte möjligt

tillfogas

för återförsälja-

skada motsvarande

pris och det pris som annars skulle

skillnaden

ha tillämpats.
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Minskad

omsättning

till följd av det höga inköpspriset

är också ersättnings-

gill.

En förbjuden

marknadsdelning

innebär som regel att konkurrensen

mellan

sätts ur spel. Återförsäljare hänvisas att köpa av en viss

olika leverantörer
bestämd leverantör

och de kan inte spela ut leverantörerna

syfte att nå bättre inköpspriser.
som marknadsdelningen

Ersättning

mot varandra

i

skall utgå för den prishöjning

leder till och för den minskade omsättning

som är

en följd av den.

En inköpskartell
för

Skada

syftar till att hålla nere kartellmedlemmamas

leverantören

i form

minskade

av

inköpspriser.

försäljningsintäkter

skall

ersättas.

Vid

överträdelse

ersättning

av anbudskartellförbudet

Om beställaren

gå åter, har han enligt

med stöd av ogiltighetsregeln

allmänna

kostnader

han haft för anbudsförfarandet

Missbruk

av dominerande

dominerande
eller

berättigad

till

för det merpris som han förmåtts betala på grund av det förbjudna

anbudssamarbetet.
avtalet

är beställaren

företagets

oberättigade

ställning

grund

för konkurrerande
och säljvägran

När

kostnader och minskad omsättning

Sådana

för det

affärsvillkor

kostnader

skall

som innebär hinder

näringsutövning.

sådana förfaranden

är det dominerande

för de

onyttiga.

extra kostnader

är förfaranden

eller andra näringsidkares
nämns i 14

ersättning

av missgynnande

tilläggsprestationer.

ersättas. Andra fall av dominansmissbruk

rätt till

men som blivit

kan leda till

motpart

krav

regler

i 19 § låter

Exklusivavtal
leder

till

ökade

företaget ersättnings-

skyldigt.

Enligt

25 § har en beställare

samarbete är tillåtet exempelvis
del,

underlåtit

att lämna

rätt till skadestånd när anbudslämnare,

vars

på grund av deras begränsade marknadsan-

uppgift

till

beställaren

om samarbetet.

Sådan
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skall lämnas skriftligen

uppgift

senast när anbud avges. Det är således först
Om beställaren låter avtalet

därefter som rätt till skadestånd kan uppkomma.
åter, är han på samma sätt som vid huvudfallet
verkan berättigad
håller

fast vid avtalet,

han förmåtts

Den

till ersättning

som

invändning

för kostnader

av förbjuden

som blivit

har han rätt till ersättning

anbudssam-

onyttiga.

motsvarande

Om han

det merpris

betala.

vill

åberopa

preskriptionsbestämmelsen

i 26

§ måste

göra

om detta.

HANDLÄGGNINGEN

M.M.

Ansökan

handlägger mål enligt denna lag efter
27 § Marknadsdomstolen
och negativattest skall dock ansökan
dispens
fråga
ansökan. I
om
konkurrensverket.
göras hos
28 § Ansökan om åtgärd mot skadlig konkurrensbegränsning
eller av en näringsidkare som berörs
görs av konkurrensverket
i ett
konkurrensbegränsningen
i fråga. Om konkurrensverket
av
enskilt fall beslutar att inte göra ansökan, får ansökan göras av
löntagare eller näringsidav konsumenter,
en sammanslutning
kare.
Ansökan om prövning
av företagsförvärv,
företag och påförande av konkurrensskadeavgift
av konkurrensverket.
Marknadsdomstolen

prövar

frågor

uppbrytning
av
får endast göras

om skadestånd enligt denna

lag.
Marknadsdomstolen
prövar frågor om utdömande av vite som
förelagts med stöd av denna lag. Ansökan om utdömande av vite
I fråga om vite som marknadsdomstogörs av konkurrensverket.
någon
talan av
len förelagt
annan får även denne ansöka om
att vitet döms ut.
29 § Mål mellan samma eller olika parter får handläggas i en
rättegång, om det är till gagn för utredningen. När det finns skäl
till det får mål som förenats åter särskiljas.
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I samband med talan om utdömande
nytt vitesföreläggande.

i 27-28 §§ motsvaras av 17 § KL.

Bestämmelserna
enligt

av vite får talan föras om

MD prövar

lagen som första instans utom vad gäller dispens och negativattest,

där konkurrensverket

En enskild
primär

är första instans.

näringsidkare

talerätt

stämmelse.

gäller

av en konkurrensbegränsning

som berörs

i fråga om prövning

Det

konsumenter,

även

när

enligt

lagens allmänna

14 § åberopas.

löntagare och näringsidkare

I mäl om företagsförvärv,

uppbrytning

har endast konkurrensverket

Det innebär

att MD prövar

att annan domstol

frågor

av domstolen.

att väcka talan i MD.

frågor om skadestånd enligt

inte är behörig

10 kap. 17 § 1 p RB. I paragrafens

även prövar

MD

av företag och konkurrensskadeavgift

behörighet

Av 28 § tredje stycket framgår

av

har subsidiär talerätt. Det innebär

ansökan kan tas upp till prövning

skadestånd, jfr

missbruksbe-

sammanslutningar

innan sammanslutningens

lagen.

har

måste besluta att inte göra en egen ansökan till

att konkurrensverket

MD

alla frågor

om utdömande

att uppta mål om

fjärde stycke anges att

av vite som förelagts

med stöd av

lagen. Annan domstol är inte därför behörig att ta upp dessa frågor,

jfr

l §

lagen om viten.

Bestämmelsen
Närmare

i 29 § första stycket har en motsvarighet

anvisningar

för bestämmelsens

får således ankomma på MD att utforma
behov som kan göra sig gällande

Mål om åtgärder

mot skadliga

tillämpning

i 14 kap. 6 § RB.

har inte lämnats.

Det

praxis med hänsyn till de särskilda

konkurrensomrädet.

konkurrensbegränsningar

30 § Om en konkurrensbegränsning
är skadlig enligt 13 § skall
marknadsdomstolen
besluta om åtgärd enligt 31 § för att
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förhindra
skadligheten.
En sådan åtgärd
näringsidkare som föranleder skadligheten.

får

riktas

mot

en

31 § Marknadsdomstolen
kan meddela näringsidkaren
eller annat
förbud att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor
förfarande eller att tillämpa väsentligen
konkurrensbegränsande
samma förfarande som det sålunda förbjudna,
åläggande att tillhandahålla
en annan näringsidkare en viss
villkor som motsvarar vad
vara, tjänst eller annan nyttighet
eller
han erbjuder andra näringsidkare säljåläggande,
åläggande att
annat sätt ändra ett konkurrensbegränsande
förfarande, att i samband med ett sådant förfarande uppfylla ett
eller vidta annan
visst villkor eller att lämna viss information
åtgärd som motverkar förfarandet rättelseåläggande.
innebär att ett pris
Om den skadliga konkurrensbegränsningen
är
med hänsyn till kostnaderna och övriga omständigheter
uppenbart för högt och saken är av större vikt, kan marknadsdomstolen ålägga näringsidkaren att under en viss tid, högst
ett år, inte överskrida ett visst högsta pris prisåläggande.
Ett förbud eller åläggande enligt första eller andra stycket gäller
bestämmer annat.
omedelbart, om inte marknadsdomstolen
32 § Om särskilda skäl talar för det, skall marknadsdomstolen,
innan förbud eller åläggande enligt 31 § meddelas, söka
förhindra skadligheten genom förhandling.
33 § Om särskilda skäl talar för det, kan marknadsdomstolen
besluta i fråga om förbud eller åläggande enligt 31 § för tiden
intill dess att målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats.
34 § Ett förbud eller ett åläggande enligt 31 § skall förenas med
vite, om inte detta av särskilda skäl är obehövligt.
där
35 § I mål om åtgärd mot skadlig konkurrensbegränsning
någon annan än konkurrensverket
är sökande kan marknadsdomstolen vid vite förelägga part eller annan att förete handling,
varuprov eller annat som kan ha betydelse som bevis i målet.
enligt första stycket innebär inte
Beslut om föreläggande
skyldighet
att röja företagshemlighet
av teknisk natur. Om
inte
är part eller medverkar
föreläggandet
avser någon som
marknadsdomstol
1970:417
enligt 13 a § lagen
m.m.,
om
gäller därutöver 38 kap. rättegångsbalken i tillämpliga delar.
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Stadgandet i 30 § går tillbaka
förarbeten

om möjligheten

har upphört

att ingripa

och innebörden

prop.

198182:l65

vilken

en åtgärde

berörts i avsnitt

Bestämmelsen

2 § första stycket KL.

Uttalanden

i KLs

mot en konkurrensbegränsning

som

av uttrycket

s. 93

förhindra

Detsamma

kan riktas

är fortfarande

gäller uttalanden
s. 91 och 251.

a prop.

giltiga

i fråga om mot
Dessa frågor

har

13.1.

i 31 § motsvarar

3 § KL.

Ordalydelsen

i punkt

3 i första

stycket är något ändrad. Någon ändring i sak är dock inte avsedd. I ett nytt
tredje stycke anges att förbudet

eller ålåggandet gäller omedelbart,

om inte

MD bestämmer

annat. Huvudregeln

är således att ett beslut gäller omedel-

bart.

efter

inhibera

kan

HD

kommenterats

Enligt

överklagande

i avsnitt

l4.1.2.

32 § kan MD

uppta

effekterna

förhandling

av en konkurrensbegränsning.

skäl. Domstolens

verkställigheten.

för

att förhindra

För detta fordras

förstahandsalternativ

Detta

har

de skadliga
dock särskilda

är således att fatta beslut om förbud

eller åläggande enligt 31

I 33 och

34

Motsvarande

§§ ges bestämmelser
bestämmelser

i KL

interimistiskt

och

vite.

finns i 18 och 10 §§. Paragrafema

har

om

beslut

behandlats i avsnitt 14.2.4 och 14.1.2. I fråga om ett förbud eller åläggande
vid vite har MD
tidsbegränsad

möjlighet

giltighet

att efter omständigheterna

ge föreläggandet

och att närmare bestämma när ett föreläggande

en
skall

börja gälla.

Stadgandet i 35
14.2.2 och 142.6,
en enskild
väckas

ger en bestämmelse

sökande väckt

talan enligt

med stöd av 13 eller

paragrafen
av

som har behandlats i den allmänna motiveringen

14

om editionsföreläggande
generalldausulen.

avsnitt
i mål där

Sådan talan kan

Ett editionsföreläggande

kan enligt

riktas mot såväl part som annan. När det gäller beskaffenheten

de handlingar

m.m.

som

föreläggandet

kan avse

föreligger

över-
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ensstämmmelse

18 § MDL.

med

En

avser någon som inte deltar i rättegången,
verkande enligt 13 a § MDL,
företagshemligheter

särskilt

att

vare sig som part eller medbegränsningar

gäller de ytterligare

som följer

av hänvisningen

till

i fråga om

38 kap.

RB,

2

Det är accepterat

inom konkurrensrätten

rörande

företags

ekonomiska

reglerna

på området.

reglerna

om editionsplikt

lighet alltför

ekonomiska

för

en stor öppenhet

att kunna

tillämpa

att man vid tillämpningen

inte gör bedömningen

förhållanden,
av kundstruktur

fråga

om

att

lämna

ut

som rör marknadsandelar,
och liknande.

känsliga

Vid prövningen

området

utgår från att sökanden under rättegången

på att

tillgång

I 88 § finns en bestämmelse

av bl. a.

att det för

uppgifter

om

storlek av omsättning,
av ett yrkande om

måste man således beakta att reglerna

till uppgifter

rätts-

av begreppet företagshem-

På detta område kan det sällan undvikas

blir

editionsföreläggande

att det fordras

förhållanden

Detta förutsätter

restriktiv.

svarandeföretaget

inriktning

är

av teknisk natur inte behöver röjas. När föreläggandet

företagshemligheter

bl.a.

överenstämmelse

annan

konkurrens-

har ett befogat anspråk

om svarandens ekonomiska

om rätt för MD att skaffa

förhållanden.

utredning.

för åtgärd enligt 31 § första
36 § Om det finns förutsättningar
vid vite förelägga
stycket i ett visst fall, får konkurrensverket
näringsidkaren,
för godkännande omedelbart eller inom en viss
tid,
eller annat
förbud att tillämpa ett visst avtal, avtalsvillkor
förfarande eller att tillämpa väsentligen
konkurrensbegränsande
förbudsföresom det sålunda förbjudna
samma förfarande
läggande,
2. åläggande att tillhandahålla
en annan näringsidkare en viss
villkor som motsvarar vad
vara, tjänst eller annan nyttighet
eller
han erbjuder andra näringsidkare säljföreläggande,
åläggande att på annat sätt ändra ett konkurrensbegränsande
förfarande, att i samband med ett sådant förfarande uppfylla ett
eller vidta annan
visst villkor eller att lämna viss information
åtgärd som motverkar förfarandet rättelseföreläggande.
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Ett godkänt föreläggande gäller som ett förbud eller åläggande
enligt 31 § första stycket, som har vunnit laga kraft. Ett
godkännande som sker sedan den i föreläggandet utsatta tiden
har gått till ända är dock utan verkan.

Bestämmelsen
godkänt
omprövas

i sak ll

motsvarar

föreläggande

gäller

§ KL.

Av

paragrafen

som ett lagakraftvunnet

beslut.

framgår

att ett

Det kan dock

enligt 54

Mål om företagsförvärv

och om uppbrytning

37 § Mål om företagsförvärv
skyndsamhet.

Regeln motsvarar

av företag

skall handläggas

med särskild

19 § KL.

38 § Förvärv

eller planerat förvärv av företag skall i vissa fall
anmälas till konkurrensverket
av den som är part i avtal om
förvärvet.
Uppgifterna
i anmälan skall lämnas på heder och
samvete.
Närmare föreskrifter
om vilka förvärv som omfattas av anmälningsskyldighet
och om vilka uppgifter som skall åtfölja
anmälan fastställs av regeringen
eller den myndighet
som
regeringen bestämmer.
Konkurrensverket

kan ålägga den som är part i avtal om förvärv
att anmäla förvärvet till verket även i fall som inte avses i första
stycket. Sådant åläggande kan inte meddelas senare än sex
månader från det att avtal om förvärvet slöts.

Åläggande kan även gälla för en viss näringsidkare att denne,
innan han sluter avtal om förvärv,
skall göra anmälan till
konkurrensverket.
En sådan anmälningsskyldighet
skall gälla för
viss tid, högst ett år.
Part i avtal om företagsförvärv
kan självmant anmäla ett förvärv
för prövning.
Därvid gäller vad som sägs i första och andra
styckena.

482
är i flera avsenden ny och innebär att vissa från förvärvskon-

Paragrafen

Det är inte lämpligt

som i olika branscher

förvärv

av anmälningsskyldighet.

Förvärv

bör dock aldrig

marknaden

vara obligatoriskt

blir underkastat

sådant förvärv

Om en

Det kan lösas

anmälningsskyldighet.

eller näringslivet
anger hur förvärv

som utformas

omfattas av anmälningsskyldighet

inflytande

% av

än 25

innebär detta att

från

önskar befria ett företag

inte kommer

på ett sådant sätt att anmälningsskyldigheten

föreskrifter

med en

inom vissa ramar. Det är angeläget att systemet

vidare anmälningsskyldighet

belasta konkurrensverket

har som en

anmälningsskyldiga.

gör ett förvärv

från fall till fall om konkurrensmyndigheten

utformas

fastställa

normalt bör omfattas
mindre

som omfattar

som redan nått en sådan storlek

koncern

Kommittén

kr. i dagens penningvärde

av 1 miljard

årsomsättning

i särskild föreskrift

bör omfattas.

efter

eller,

som innebär att det bildas en koncern

ansett att förvärv

tumregel

varje

I stället bör regeringen

konkurrensverket

bemyndigande,

regeringens

som skall

att en gång för alla i lag slå fast vilka förvärv

av anmälningsskyldigheten.

omfattas

vilka

skall anmälas till konkurrensverket.

särskilt intressanta förvärv

trollsynpunkt

onödigt.

Det är viktigt

som innebär

att

att de

kontrollerande

i de fall det rör sig om gräns-

dragningsfrågor.

Att uppgiften

skall lämnas på heder och samvete innebär att reglerna

kap. 10 § BrB om osann eller vårdslös försäkran
oriktiga

innehåller

innebär enligt 39 § att konkurrensverket

dagar måste avgöra om särskild undersökning

angivna

har verket

tidsfristema

om anmälan

uppgifter.

Anmälningsskyldigheten

denna frist

kan tillämpas

i 15

tre månader
ansluter

helt till

inom 30

skall göras. Efter

av förvärvet

sig för att väcka talan i MD.
de frister

De

som EG har i sin för-

värvskontroll.

Även

ett förvärv

enligt

första

som inte omfattas

stycket kan i ett enskilt

av den generella

anmälningsplikten

fall behöva prövas

enligt

förvärvs-
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reglerna.

I dessa fall kan konkurrensverket

part i förvärvet

att ge in anmälan. När anmälan kommer

löpa under förutsättning
med i anmälan.
verkligen

enligt tredje stycket förelägga en

att anmälan åtföljs av de uppgifter

Det ligger

kommer

således i företagets

in för att förvärvet

en längre tid än nödvändigt.

frist

eget intresse att anmälan

Det är dock inte rimligt

men funnit

som skall finnas

inte skall komma att stå öppet under

kan komma hur lång tid efter förvärvet
att ha ännu kortare

in börjar fristen att

att ett sådant åläggande

som helst. Kommittén
att en rimlig

awägning

har övervägt
mellan

olika

intressen innebär att tiden för åläggande om anmälan bör begränsas till ett
halvår efter förvärvet.

Det kan noteras att lösningen

innebär att tiden för

ingången i systemet har slagits fast.

Enligt 27 § KL kan NO ålägga vissa företag obligatorisk
het för planerade
bli dominerande
har överförts

förvärv.

Regeln tar sikte på företag som kan komma

på sin marknad eller förstärka

till förslaget

anmälningsskyldig-

och framgår

av fjärde

en sådan ställning.

att

Regeln

stycket.

En enskild part i ett förvärvsärende

kan anmäla förvärvet för prövning.

sådan anmälan innebär att fristerna

börjar löpa och att reglerna i 43 § även

i övrigt

gäller.

Detta följer av femte stycket, som har en motsvarighet

En

i 20 §

KL.

39 § Konkurrensverket
skall senast 30 dagar efter anmälan enligt
38 § besluta om särskild undersökning
Under
av förvärvet.
denna frist får den som är part i förvärvsärende inte vidta någon
åtgärd för att fullfölja förvärvet, såvida inte anmälan skett enligt
38 § tredje stycket.
Om konkurrensverket
har fattat beslut om särskild undersökning,
skall talan i marknadsdomstolen
om förvärvet väckas senast tre
månader från beslutet. Sådan talan får väckas endast efter beslut
om särskild undersökning.
Marknadsdomstolen
kan, om det finns synnerliga
skäl eller
parterna i avtalet om förvärvet
samtycker,
på begäran av
konkurrensverket
förlänga fristen enligt andra stycket med längst
månad
vid
varje
tillfälle.
en
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har beslutat att lämna ett förvärv utan
Om konkurrensverket
åtgärd, kan talan enligt andra stycket inte väckas beträffande
har lämnat någon
såvida inte näringsidkaren
samma förvärv,
oriktig uppgift som påverkat ställningstagandet.

Paragrafen

motsvarar

i 20 § KL.

närmast bestämmelserna

Första stycket
i 38 § och ger den tidsfrist

Regeln ansluter till anmälningsskyldigheten

har att fatta ett beslut om särskild undersökning

konkurrensverket

vilken

förvärvet.

Vid tillämpningen

fördjupad

undersökning.

ansluter till vad som gäller inom EGs

Tidsfristen

bör enligt 37 § så snabbt som möjligt

att en särskild

fatta ett beslut om man finner

undersökning

parterna att förvärvet

utan verket kan meddela de inblandade

Detta får - som framgår

ingripande.

att föranleda

följd att talan om samma förvärv

fristen

förvärvet.

ett företag

får

Detta

följer

direkt

företagens

skyldighet

någon

vidta

åtgärd

-

till

gäller

att fullfölja

för

Om konkurrensverket

av regeln.

inte kommer

undersökning

enligt regeln. Efter beslut om särskild

fattar

ett

att ske upphör
undersökning
beslut

Om anmälan skett efter åläggande av konkurrensverket

enligt

efter prövning

hos MD

38 § tredje stycket gäller inte regeln om vänteperiod.
anser det påkallat

kan emellertid

konkurrensverket

fattar

beslut

beslut

härför föreligger.

om

en frist att löpa inom vilken
av andra stycket.

När konkurrensverket

även i ett sådant fall interimistiskt

enligt 40 § utverkas om förutsättningar

ytterligare

stycket

få ett interimistiskt

kan konkurrensverket
enligt 40

av fjärde

som påverkat beslutet.

uppgifter

inte

beslut som innebär att särskild

framgår

I

inte kommer

inte härefter kan väckas. Undantag

om ett företag har lämnat felaktiga

Om

bör göras.

fall kommer anmälan inte att föranleda någon särskild undersökning

flertalet

Under

av

av KL benämner NO en sådan undersökning

Konkurrensverket

förvärvskontroll.

inom

särskild

talan i MD

undersökning
måste väckas.

börjar
Detta
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Andra

stycket

Regeln motsvarar
fristen

i fristhänseende

kan förlängas

tredje stycket

funnit

vad som gäller enligt KL. Tremånaders-

om samtliga
synnerliga

kan väcka

parter

samtycker

skäl föreligga.

rensverket

inte

genomförts

efter anmälan som avses i 38

talan

i MD

eller om MD

I regeln ligger

utan att särskild

enligt

att konkur-

undersökning

Tredje stycket
Regeln motsvarar

Fjärde

20 § tredje stycket KL.

stycket

Regeln motsvarar

i sak 20 § andra stycket KL.

40 § Om det är motiverat av ett allmänt intresse som väger
tyngre än den olägenhet som åtgärden medför för de inblandade
förvärvspartema,
kan marknadsdomstolen
vid vite förbjuda en
näringsidkare
fullfölja
förvärv
intill
dess målet slutligt
att
ett
prövats. Ett sådant beslut gäller omedelbart.
När regeringen skall pröva en fråga om företagsförvärv,
samma befogenhet.

Reglerna

om interimistiskt

synnerliga

skäl föreligger.

Det är viktigt
företagsförvärv

förbud

att en möjlighet
föreligger.

finns nu i 21 § KL och förutsätter

att interimistiskt

Prövningen

fortgå utan att störas av att fullföljande
nas sida. Det är väsentligt

har den

förhindra

fullföljande

av ett företagsförvärv

att

av

bör kunna

åtgärder vidtas från förvärvsparter-

att prövningen

interimistiskt

förbud

skall meddelas inte inriktas på någon form av sannolikhetsbedömning

av om

förvärvet

kommer

att bli slutgiltigt

huruvida

stoppat. I stället bör en avvägning

göras

mellan det allmänna intresset att pröva saken utan påverkan

från företagens

åtgärder

förvärvsparter.

och den olägenhet

som kan föreligga

för enskilda
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kan peka på särskilda omständigheter

är att när konkurrensverket

Avsikten

meddelas om det inte samtidigt

att de inblandade

framgår

komma att drabbas av stora olägenheter
det allmännas

som överväger

företagen

skulle

vad som kan vara

intresse i saken.

När ärendet har kommit
föreligga

möjlighet

förbud mot fullföljande

bör interimistiskt

som skulle kunna störa prövningen

under regeringens

prövning

skall en motsvarande

för regeringen.

41 § Innan ett förbud eller ett åläggande enligt 15 eller 16 §
söka undanröja de negativa
meddelas, kan marknadsdomstolen
förhandling.
förvärv
effekterna av ett
genom
avgörs, skall förvärvarens
ett mål om företagsförvärv
tillfälle
förvärvet
i
avtalet
att yttra sig.
motpart
ges
om

Innan

Enligt

5 § KL föreligger

en primär

skyldighet

skadlig verkan av ett företagsförvärv
avsnitt

12.2.7

avskaffas.

föreslår

kommittén

en

Som framgår

av

genom förhandling.
att

denna

primära

skyldighet

Detta utesluter dock inte att det kan vara lämpligt

för att lösa frågan genom förhandling.
första

för MD att söka förhindra

Denna möljlighet

skall

att MD verkar

för MD fragår av

stycket.

Regeln i andra stycket motsvarar

22 § KL.

får inte
42 § Ett förbud eller ett åläggande enligt 15 och 16
meddelas senare än sex månader efter ansökan till marknadsdomstolen. Denna frist kan förlängas om parterna samtycker
eller det finns synnerliga skäl. Förbud eller åläggande får inte
meddelas senare än två år efter det att avtalet om förvärvet
slöts.
Regeringens beslut i anledning av begäran enligt 86 § måste
fattas senast tre månader efter begäran. Vad som sägs i första
stycket om förlängning
av frist gäller också regeringens
prövning.
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Reglerna

23 § KL.

motsvarar

De angivna

fristema

är desamma

som nu

gäller.

43 § Ett förbud eller åläggande enligt 15, 16 eller 18 § skall
förenas med vite, om inte detta av särskilda skäl är obehövligt.

10 § KL med den ändringen

Regeln motsvarar

att ett vite enligt nya lagen

som regel bör utsättas. Endast om det av särskilda

skäl är obehövligt

kan

vite underlåtas.

44 § Ett
förvärv
förenas
på talan

frivilligt
åtagande från företag i samband med företagsgjorts
kan
under förhandling med konkurrensverket
som
med vite. Sådant vite föreläggs av marknadsdomstolen
av konkurrensverket.

Regeln är ny och har utvecklats
l2.2.6.

i den allmänna

är att behov föreligger

Bakgrunden

på motsvarande

överenskommelser

motiveringen

under avsnitt

att kunna sanktionera

frivilliga

sätt som sker i t.ex. USA genom s.k.

consent orders.

MDs

prövning

förlikning
är lagligen

bör

i en civil
grundat.

-

på motsvarande

process vid allmän domstol

förekomma.

-

inriktas

på att åtagandet

Åtagandet bör ha en konkurrensfrämjande

vara ägnat att undanröja
industri-,

sätt som sker vid stadfástelse av en

de negativa verkningarna

av förvärvet.

eller

åtaganden

sysselsättningspolitiska

liknande

effekt

och

Kultur-,
bör

inte

Åtagandena bör vid behov omprövas så att de inte löper under

längre

tid än vad som är påkallat

början

framstår

som påkallat

för att uppnå syftet.

Om det redan från

kan de tidsbegränsas.

Mål om dispens och negativattest

45 § Ett beslut av konkurrensverket
om tillstånd enligt 12 § kan
25 §§
Härvid gäller 22
överklagas hos marknadsdomstolen.
förvaltningslagen
1986:223
i tillämpliga delar.
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46 § Om särskilda skäl talar för det, kan marknadsdomstolen
besluta i fråga om tillstånd enligt 12 § för tiden intill dess att
målet slutligt har avgjorts eller annat har förordnats.

Hänvisningen

i 45 § till förvaltningslagen

dispensärende

är tre veckor

från det klaganden

att ge interimistiskt

möjlighet

46 § har MD

i ett

innebär bl.a. att besvärstiden
fick del av beslutet.
beslut

Enligt

i fråga om dispens.

till detta finns i 18 § KL.

Motsvarighet

kan konkurrensverket
47 § På begäran av en näringsidkare
besluta att ett förfarande, enligt för verket tillgängliga uppgifter,
inte omfattas av något av förbuden i 4 - 8 §§ och att det därför
inte finns anledning för verket att ingripa mot näringsidkaren.
får det inte
När verket har fattat ett sådant beslut negativattest
konkurrensskadeavgift
eller
talan
väcka talan om
om förbud
är
eller åläggande enligt 31 § grundad på att förfarandet
förbjudet. Beslutet gäller till förmån för den eller de näringsidkare som anges i beslutet.
Ett beslut som avses i första stycket kan ändras eller återkallas
av konkurrensverket
som beslutet är grundat på har
om de omständigheter
förändrats i något väsentligt avseende, eller
2. om beslutet är grundat på oriktiga uppgifter.
Ett beslut om återkallelse enligt andra stycket punkt 2 kan ges
giltighet för tiden före återkallelsen.

Beslutet

om negativattest
lämnar

näringsidkaren

beakta förhållanden
att närmare
negativattest

som

fastställa

skall i första hand grundas

i sin ansökan.

Konkurrensverket

de uppgifter

som

skall dock

även

annat sätt är kända. Det får ankomma
det förfarande

och vilka uppgifter

som

skall

gälla

för

på verket

begäran

om

som därvid skall lämnas. Beslutet skall bara

gälla till förmån

för den eller de näringsidkare

En negativattest

utgör

inte ett hinder

väcka talan grundad på att ett förbud

som gjort ansökan.

för andra än konkurrensverket
har överträtts.

att

Sådan talan kan gälla
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både skadestånd och vitesföreläggande.

Talan om konkurrensskadeavgift

kan

bara väckas av konkurrensverket.

gäller tills vidare,

En negativattest
betingelser

sitt

ompröva

men konkurrensverket

beslut.

Förutsättningarna

återkallelse

av beslutet anges i andra stycket. Av punkt

förändringar

utgör skäl för ett nytt ställningstagande.

skall

heterna

förhållandet
utgör

av saklig

vara

att beslutet

är oriktigt

inte skäl för omprövning.

praxis eller dylikt

betydelse
till
Beslut

och ha viss

kan under vissa
för

ändring

l följer

av MD

att inte alla

De nya omständigtyngd.

av en rättslig

följd

Enbart

felaktiga

som innebär

ändring

som att ett sådant vilseledande

av

Återkallelsen

inte har förekommit.

konkurrensverkets

var

bör som regel även ges retroaktiv
Om sådana omständigheter

beslutet ändras eller återkallas

haft betydelse

uppgifter
Om de

har lämnats med uppsåt eller av grov vårdslöshet

negativattesten

som beslutet omfattat.

För tillämpning

av

kan däremot utgöra ett sådant skäl.

uppgifterna

återkallelse

det

felbedömning

Punkt 2 i andra stycket avser såväl det fallet att medvetet oriktiga
har lämnats

eller

enda

alternativ.

verkan för hela den period
inte har förekommit

bör

med verkan från dagen för det nya beslutet.

av andra stycket punkt 2 krävs att den oriktiga
för beslutet.

torde

Felaktigheter

som inte inverkat

uppgiften

på beslutet hör

inte hit.

Om konkurrensverket

efter återkallelse

MD kan frågan om återkallelsen
näringsidkaren

ifrågasätter

av en negativattest

komma under domstolens

verkets

beslut

gjort.

bedömning.

att ge återkallelsen

verkan måste domstolen göra en egen bedömning
ansökan. Domstolens

väcker talan vid

kring

än den verket

Detta kan i sin tur få betydelse för konkurrensskadeavgiftens

eller leda till att talan ogillas.

retroaktiv

av omständigheterna

beslut kan innebära en annan bedömning

Om

storlek
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Mål om konkurrensskadeavgzj

får inte påföras, om ansökningen
48 § Konkurrensskadeavgift
inte har delgivits den som anspråket riktas mot inom tio år från
upphörde eller skyldigheten
det att överträdelsen
att lämna
uppgift enligt 9 § inträdde.
Någon avgift skall inte påföras för ett förfarande som omfattas
av ett förbud eller åläggande som har meddelats vid vite med
stöd av denna lag.

Bestämmelsen

i 48 § andra stycket har en motsvarighet

49 § Konkurrensskadeavgift
än som yrkats i målet.

Bestämmelsen

i 37 § KL.

får inte fastställas till högre belopp

i 49 § har berörts i specialmotiveringen

till 21

får
50 § Till säkerställande av anspråk på konkurrensskadeavgift
förordna
på yrkande av konkurrensverket
marknadsdomstolen
i 15
om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar föreskrifterna
kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

I 50 § ges möjlighet

att besluta om kvarstad i avgiftsmål.

Hänvisningen

till

15 kap. RB innebär bl.a. att ett yrkande om kvarstad kan prövas innan talan
i huvudsaken

har väckts vid MD.

bortfaller
i den mån
51 § En påförd konkurrensskadeavgift
verkställighet inte har skett inom tio år från det att domen vunnit
laga kraft.

Mål om skadestånd

gäller rätte52 § I mål om skadestånd i marknadsdomstolen
gångsbalkens bestämmelser om rättegången i tingsrätt i tillämpliga delar. Därvid skall vad som sägs om tingsrätt gälla
Bestämmelsen i l kap. 3 d § rättegångsmarknadsdomstolen.
balken skall inte tillämpas i marknadsdomstolen.
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Vid

handläggningen

som gäller
kvarstad

av mål om skadestånd tillämpar

för tingsrätt.

MD

Det innebär bl.a. att domstolen

och editionsföreläggande

enligt

de regler
kan förordna

i RB
om

15 och 38 kap. RB.

Rättegångskostnader

53 § I fråga om rättegångskostnader i mål där konkurrensverket
är sökande gäller rättegångsbalkens bestämmelser om allmänt
åtal i tillämpliga
delar. I mål med annan sökande gäller bestämmelserna i samma balk om tvistemål vari förlikning
är
tillåten i tillämpliga
delar. Ersättning för rättegångskostnader
utgår inte i mål om dispens.

Bestämmelsen

är ny. Dess bakgrund

konkurrensverket
förlorar

i avsnitt

14.2.3.

När

är sökande gäller 31 kap. RB. Det innebär att om verket

målet så kan näringsidkaren

nader av allmänna

har redovisats

få ersättning

för sina rättegångskost-

medel. I mål där annan än verket är sökande tillämpas

18 kap. RB.

Omprövning

54 § Ett beslut om förbud eller åläggande enligt 31
avslutande av förhandling
enligt 32 § eller tillstånd enligt 12 §
utgör inte hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om
förhållandena har ändrats eller om det finns andra särskilda skäl.
Detsamma gäller ett beslut av konkurrensverket
i fråga om
föreläggande enligt 36
Ett beslut av marknadsdomstolen
eller av regeringen om att inte
ingripa mot ett företagsförvärv
får inte prövas
nytt annat än
näringsidkaren
har
lämnat
oriktig
uppgift
om
om sakförhållanden av väsentlig

betydelse för ställningstagandet

i beslutet.

Ett beslut om förbud eller åläggande enligt 15, 16 eller 18 §
utgör inte hinder mot att samma fråga prövas på nytt, om det
finns anledning att upphäva eller mildra förbudet eller åläggandet därför att detta inte längre behövs eller inte längre är
lämpligt.
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enligt 54 § görs hos mark55 § Ansökan om omprövning
eller av näringsidkare som
nadsdomstolen av konkurrensverket
berörs av beslutet.
Ansökan om omprövning enligt 54 § andra stycket skall göras
senast inom ett år efter det att saken slutligt prövats.

Dessa

har behandlats

bestämmelser

En skillnad

mot tidigare

huvudsak

av 24-25

omprövar

även beslut i frågor om företagsförvärv

Förutom

§§ KL.

De

i

motsvaras

ordning

som regeringen

är att MD
meddelat.

den frist som anges i 55 § andra stycket gäller även den tvåårsfrist

som framgår

av 42 § första stycket.

OCH TVÅNGSMEDEL

UPPGIFTSSKYLDIGHET

Allmänna

l4.2.7.

i avsnitt

bestämmelser

om uppgifisskyldighet

m.m.

får ålägga näringsidkare att tillhandahålla
56 § Konkurrensverket
uppgift, handling eller annat som behövs för prövning enligt
denna lag. Även i ett ärende om tillsyn över att ett förbud eller
besluta om
ett åläggande enligt lagen följs får konkurrensverket
förbudet
eller
med
skyldighet
för
den
motsvarande
som avses
åläggandet.
Samma skyldighet kan
den som anges i första
fullständigande av vad
och det är nödvändigt

ålägga också annan än
stycket, om det behövs för kontroll eller
som skall fullgöras enligt första stycket
på grund av särskilda förhållanden.
konkurrensverket

I ett mäl som har underställts regeringens prövning enligt 86 §
får det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden rörande
ålägga skyldighet enligt första stycket
konkurrensbegränsningar
första meningen eller andra stycket.

Denna paragraf

motsvaras av 28 § KL. Den gäller för prövning

av alla de frågor som ingår bland konkurrensverkets
förelägga

vite enligt

59

Av 82 § framgår

med KL i fråga om de handlingar

uppgifter.

enligt lagen
Verket

en viss begränsning

som verket har rätt att ta del av.

kan

jämfört
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57 § Om det behövs för utredning enligt denna lag, får konkurrensverket ålägga näringsidkare och annan som förväntas kunna
lämna upplysningar i saken att inställa sig för förhör på tid och
plats som verket bestämmer.

Denna bestämmelse
förhöret.

är ny. Den berör endast skyldighet

Den har kommenterats

i avsnitt

att infinna

sig till

14.22.

58 § Om det finns anledning anta att en näringsidkare
har
överträtt ett förbud enligt 4 8 §§ är näringsidkaren skyldig att
på begäran lämna konkurrensverket
tillträde till lokaler, mark
och fordon eller annat utrymme som används i näringsidkarens
verksamhet för utrönande av omständighet som kan ha betydelse
för utredningen.
Näringsidkaren
är därvid skyldig att genast
tillhandahålla bokföring och andra affärshandlingar,
kopior och
utdrag av sådana handlingar och annat som kan vara av betydelse för utredningen
och ge den hjälp som behövs för
granskning av handlingarna samt i övrigt lämna de upplysningar
skall på begäran
som behövs för utredningen. Konkurrensverket
ges tillfälle att använda terminal eller annat tekniskt hjälpmedel
för att ta del av upptagning som kan uppfattas endast med sådant
hjälpmedel.
Om det finns anledning anta att det är av betydelse för utredningen, äger konkurrensverket
få tillträde även till andra
i
första
stycket.
Därvid gäller samma
än
sägs
utrymmen
som
skyldigheter
i
första
stycket
för
den som disponerar
som
utrymmet.
Beslut om åtgärd enligt första stycket fattas av konkurrensverket. Marknadsdomstolen
beslutar om åtgärd enligt andra stycket.

Bestämmelsen

är ny. Den behandlar

av överträdeler

av förbuden

få tillgång

affårshandlingar

redningen.

till

Bestämmelsen

taxeringsrevision

i 4-8

verkets

möjligheter

få tillträde

att vid utredning

till olika utrymmen

och annat som är av betydelse

och där
för

har utformats efter förebild av bestämmelserna

utom

i 3 kap. taxeringslagen.

Det första stycket i paragrafen
av den näringsidkare

rör tillträde

som är föremål

till de utrymmen

för konkurrensverkets

som används
utredning.

Det
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som används i näringsidkarens

skall vara fråga om utrymmen
samhet.

Det

utrymme.

är verket

som fattar

av tredje

MD

man.

om tillträde

till andra utrymmen,

Det andra stycket rör tillträde

som disponeras

i fråga

beslut

näringsverk-

fattar

beslut

om åtgärd

till

detta

t.ex. sådan
enligt

det

stycket.

begärda handlingarna

på frivillig

när det gäller näringsidkarens

enligt

Beslut

först söker få tillgång

i 58 § utgår från att verket

Bestämmelsen

bestämmelsen

utrymmmen

gäller

förelägga

omedelbart,

vite enligt 59

om inte annat bestäms

jfr 60

Detta utesluter

att den som åtgärden riktar sig mot efter omständigheterna
rådrum

för att efterkomma

Det finns inte något krav
vilka

handlingar

att konkurrensverket

kan beredas visst

förhand i detalj anger

som är av intresse. I ordet tillhandahålla

förfarande

inte

föreläggandet.

har rätt att ta med sig handlingar
lämpligt

de

väg. Om detta inte ger resultat kan verket

beslut eller av domstolen,

konkurrensverkets

till

för granskning

är många gånger att ta kopior

ligger att verket

hos myndigheten.
av de begärda

Ett
hand-

lingarna.

I 82-84 §§ anges vissa begränsningar

i verkets rätt att ta del av handlingar

och använda dem i utredningen.

59 § Beslut enligt 56 58
skäl till detta.

kan förenas med vite, om det finns

60 § Ett beslut enligt 56 § får, om det år förenat med vite,
Härvid gäller 22
25
överklagas hos marknadsdomstolen.
1986:223
i tillämpliga delar.
förvaltningslagen
Ett beslut enligt 57 § får överklagas endast om det är förenat
med vite. Talan får föras endast i samband med talan om
utdömande av vitet.

i
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Den som vill begära prövning av konkurrensverkets
beslut enligt
58 § första stycket eller av verkställighet
enligt 58
får göra
framställning
härom till marknadsdomstolen.
Beslut enligt
bestäms.

Bestämmelsen

56

58 §§ gäller

-

i 60 § första stycket motsvarar

omedelbart,

delvis 40 § KL.

§ tredje stycket innebär att det inte löper någon besvärstid
sådan prövning

Särskilda

om

inte

annat

Regeln i 60

för begäran om

som där avses.

bestämmelser

om säkringsåtgärder

61-81 §§

Bestämmelsemas

lydelse framgår

I dessa paragrafer

finns bestämmelser

delen

motsvarar

regleringen

avgiftsprocessen.

MD

Det

motiveringen

som berörs
handläggning.

för skatte-

för

att kunna

tillgripa

för kännedom

förhand.

på länsrätt

har behandlats

säkringsåtgärder

av förhuden i 4-8 §§. Bestämmelserna

om det

och

i stället ligga

skall kunna vidtas utan att näringsidkaren

i den

att ututgår från

eller annan

Detta gäller även för MDs

Frågan regleras i 15 § MDL.

I 62 § har begreppet
bevissäkringslagen.
sitt innehåll

paragrafer

Frågan om tvångsmedel
14.2.2.

redningen rör överträdelser

vilka till största

som enligt den lagen ankommer

avsnitt

är en förutsättning

att säkringsâtgärder

om säkringsåtgärder,

skall enligt förevarande

och konkurrensverket.

allmänna

i Appendix.

i 1975 års bevissäkringslag

De uppgifter

och granskningsledare

av lagtexten

bevismedel

Bestämmelserna

fått en något annan bestämning

än i

i 73 och 76 §§ har i viss mån hämtat

från reglerna om husrannsakan

i 28 kap. RB.
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I avsnitt
ordning

l4.2.2

för prövning

för myndigheten
överförts

har nämnts

att bevissäkringslagen

av invändning

att få tillgång

till

stadgar

e.d. utgör hinder

om att tystnadsplikt
en handling.

Denna ordning

I stället skall 82 och 83

till konkurrenslagen.

en särskild

har inte

tillämpas.

Övriga bestämmelser

i 27 kap. 2 § första meningen rättegångs82 § Föreskriften
när det vid utredning av
balken har motsvarande tillämpning
överträdelse av förbuden i 4 - 8 §§ uppkommer fråga om åtgärd
enligt 56, 58 eller 61

i 82 § saknar

Bestämmelse

konkurrensverket
utredning

i KL.

Dess innebörd

är

när åtgärd enligt 56, 58 eller 61 § är akutell

och MD

av överträdelser

lagrum i RB. Handlingar

motsvarighet

av förbuden

med visst förtroligt

i 4-8 §§ skall

tillämpa

att
vid

angivet

innehåll får således inte tas om

hand med tvångsmedel.

83 § Beslut enligt 56, 58 eller 61 § innebär inte skyldighet
röja företagshemlighet
av teknisk natur.
84 § Den som är uppgiftsskyldig
betungas onödigt.

83-84

motsvaras av 31 och 32 §§ KL.

TALAN

MOT

MARKNADSDOMSTOLENS

enligt

DOMAR

att

denna lag får inte

OCH BESLUT

dom i mål om
85 § Talan mot marknadsdomstolens
konkurrensbegränsning,
skadlig
åtgärd mot
konkurrensskadeavgift,
skadestånd och
4. utdömande av vite
förs genom ansökan om revision hos högsta domstolen. I fråga
beslut i sådana mål förs talan genom
om marknadsdomstolens
besvär.
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Vid talan enligt första stycket skall vad som föreskrivs i 54 56
kap. rättegångsbalken gälla i tillämpliga delar. Vad som där sägs
om hovrätt skall i stället avse marknadsdomstolen.
Förutom vad som följer av 54 kap. 3 § rättegångsbalken gäller
i beslut
att särskild talan får föras, om marknadsdomstolen
under rättegången beslutat i fråga om
vite enligt 33
2. kvarstad i mål om konkurrensskadeavgift,
åtgärd enligt 56 eller 58
eller
4. säkringsåtgärd.

På grund av regleringen
beslut enligt

mot MDs

i första stycket föreligger
32 § att uppta förhandling

efter en sådan förhandling.

Även s.k. mellandom

rätt att föra talan bl.a.
och att avskriva
enligt

15 a § MDL

målet
kan

överklagas.

86 § Ett beslut om förbud eller åläggande enligt 15, 16 eller 18
§ skall prövas av regeringen, om en enskild part begär det. En
sådan begäran skall göras inom fyra veckor från den dag då
domen meddelades.

Bestämmelsen

om regeringsprövning

begära regeringens

prövning

innebär att endast en enskild part kan

av de beslut i fråga om företagsförvärv

m.m.

som särskilt anges i paragrafen.

En regeringsprövning
omfattar
att

säkerställer

att de allmänna

enligt den nya lagen tillgodoses.

regeringen

godtar

MDs

En viss presumtion

konkurrensrättsliga

domstolen

har specialkompetens

erfarenhet

av sådana bedömningar.

intressen som prövningen
bör gälla för

bedömning,

för det marknadsrättsliga

eftersom

området och lång

87 § Om marknadsdomstolen
vid omprövning
enligt 54 § gör
ändring i det tidigare avgörandet, kan domen överklagas enligt
vad som gäller för en dom av domstolen i den omprövade
frågan. Om marknadsdomstolen
inte gör någon ändring i det
tidigare avgörandet, får talan inte föras mot domen.
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Bestämmelsen

ÖVRIGA

har behandlats i avsnitt

14.2.7.

BESTÄMMELSER

88 § Marknadsdomstolen
får begära biträde av konkurrensverket
eller annan för utredning i frågor som kan vara av betydelse för
prövning enligt denna lag.

Bestämmelsen

33 § KL. MD kan även förordna

motsvarar

sakkunnig

enligt

40 kap. RB.

89 § En sammanslutning av näringsidkare likställs i denna lag
med näringsidkare.
Ett beslut av en sådan sammanslutning
likställs
med en överenskommelse
eller ett gemensamt förfarande som avses i ll

Bestämmelsen

29 § KL.

motsvarar

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992.
Genom lagen upphävs konkurrenslagen
1982:729
och lagen
1991:921
förbud
konkurrensbegränsning
i
fråga om
mot
om
jordbruksprodukter.
En åtgärd som har vidtagits med tillämpning
av de i punkt 2
nämnda lagarna gäller som om motsvarande bestämmelse i den
nya lagen hade tillämpats.
Bestämmelserna
i 20
23 §§ tillämpas endast i fråga om
överträdelse som har ägt rum efter ikraftträdandet.
Bestämmelsen i 53 § tillämpas inte i mål där talan väckts före
lagens ikraftträdande.
Ansökan om tillstånd enligt 12 § och om negativattest enligt
47 § kan prövas före lagens ikraftträdande.

Som framgår av avsnitt

lO.6.7 har bestämmelserna

förbud mot konkurrensbegränsningar
in i den nya konkurrenslagen.

i den särskilda

i fråga om jordbruksprodukter

Den särskilda lagen kan därför

lagen om
arbetats

upphävas.
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Av punkt

3 följer

bl.a.

att dispenser

nämnda lagarna alltjämt

som meddelats

gäller.

Vad som stadgas i punkt 4 följer av föreskriften
regeringsformen.
enligt

med stöd av de nyss

Huruvida

i 2 kap. 10 § första stycket

straff kan utdömas för överträdelser

de i 2 p. nämnda lagarna får bedömas med tillämpning

om införande

av brottsbalken.

19.2

Förslaget

till

av förbud

av 5 § lagen

i prisinformationslagen

ändring

1991:601

får inte utformas så att
5 a § En näringsidkares marknadsföring
den medför risk för att konsumenten vilseleds om prisets förmånlighet.
prisnedsättning
marknadsförs
Om en tillfällig
som särskilt
förmånlig skall nedsättningen vara påtaglig i förhållande till det
pris som omedelbart dessförinnan tillämpats på försäljningsstället
under rimlig tid. Erbjudandets varaktighet och eventuella andra
begränsningar skall framgå tydligt.

Första stycket

Första stycket i lagtexten uttrycker

det genomgående

het och är närmast att se som en precisering
samtliga prisuppgifter,

kravet på vederhäftig-

av 2 § MFL.

dvs. oavsett om priset är tillfälligt

Kravet

eller permanent.

Även introduktions-

och kupongerbjudanden

Risk för vilseledande

kan uppstå bl.a. genom erbjudandets presentation,

också genom dess konstruktion.
marknadsförs

Detsamma

är avsett att omfattas.

men

Om en vara eller tjänst under en lång tid

med ett pris som framstår

anses vilseledande.

gäller

gäller

som tillfälligt

nedsatt måste detta

om prisnedsättningar,

som framstår
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förekommer

som tillfälliga,
i praktiken

med så korta mellanrum
som ett ordinarie

blir att betrakta

att det nedsatta priset

pris.

Andra stycket

som marknadsförs

I andra stycket stadgas att en prisnedsättning
förmånlig

skall vara påtaglig
omedelbart

försäljningsstället
chockpris

av särskilt förmåliga
allmänna

intrycket.

före nedsättningen.

Uttryck

som extrapris,

innebär att prisnedsättningen

En sådan marknadsföring

skall priset påtagligt
tillämpade

Om marknadsföringen
understiga

det

utan det

är dock inte avgörande

köp. Valet av uttryck

nedsatt måste relateras

till praxis inom resp. bransch. Det högre priset skall ha tillämpats
kort tid.

intryck

färger är ägnade att ge konsumenten

måste vara större än annars. Vad som är påtagligt

inte alltför

på

till det pris som tillämpats

i förhållande

eller iögonfallande

som särskilt

under en

avser flera försäljningsställen

respektive

tidigare

försäljningsställe

priset.

Erbjudandets
marknadsföring

varaktighet

skall

av en vara

framgå

korrekt

försäljningsstället

och
skall

tydligt.

Vid

t.ex.

sådana uppgifter

finnas där varan exponeras.

Det ter det sig inte längre befogat att upprätthålla
priset

skall anges vid tillfälliga

inte framgå av prisinformationen.

prissänkningar.

kravet

att det ordinarie

Detta pris behöver

därför
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19.3

till

Förslaget

rörande

uppgiftsskyldighet

om

1956:245

i lagen

lag om ändring

kon-

och

pris-

kurrensförhållanden

till

Bakgrunden
avsnitt

16.4.3 och 173.2.

skaffa

in uppgifter

inte

konkurrensverkets

19.4

Även

för

uppgifter

lag om ändring

till

marknadsdomstol

om marknadsdomstol

skall

allt

ständigheten
Dessutom

måltyper

domstolens
att domar

har ändringar

från

att

lagen skall ha

enligt

således

kartell-

m.m.,

1970:417

i lagen

m.m.

har överarbetats

MDL,

sammansättning

främst

Ändringama rör

i konkurrensmål

och den om-

och beslut i sådana mål kan överklagas
gjorts

med

skall handläggas enligt regler som

sig från de som gäller för t.ex. marknadsföringsmål.

framför

utgår

Förslaget

ñnansinspektionen

hänsyn till att mål enligt konkurrenslagen
skiljer

Det föreligger

uppgift.

Förslaget
om

Lagen

att föra kartellregeister.

vara en frivillig

registrering

inom näringslivet.

och finansinspektionens

omfattning.

samma

De innebär att lagen endast skall användas för att

om prisförhållanden

skyldighet

längre

i

har redovisats

i uppgiftsskyldighetslagen

ändringarna

mot bakgrund

av att MD

till

HD.

handlägger

alla

enligt konkurrenslagen.

MD har samma sammansättning
ett konkurrensmål

i konkurrensmål

och mål enligt AVLN.

som enbart rör skadestånd tillämpas

RBs bestämmelser.

Det innebär t.ex. att domstolen

kan avgöra målet med en lagfaren domare.

Fullsutten

rätt i skadeståndsmål

innebär dock att både lagfarna och särskilda

ledamöter

skall delta.

I
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Som berörs i avsnitt

14.2 används i paragrafema

beteckningarna

mål och

dom i stället för ärende och beslut.

19.5

Förslagen

till

författningsförslag

Samtliga

förslag

fusionsärenden.

avser
Verket

att

i aktiebolagslagen

ändring

5-12

minska

konkurrensverkets

att prövning
de föreslagna

får klart för sig att fusionen

enligt konkurrenslagen
reglerna

hantering

med

skall inte behöva fatta beslut i samtliga fall av fusion

utan kan låta saken i vissa fall bero. För registrering

registreringsmyndigheten

m.fl.

är det tillräckligt
inte förbjudits

att
eller

inte pågår. De närmare motiven bakom

har angetts i avsnitt

12.2.4.
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RESERVATIONER

SÄRSKILDA

OCH

YTT-

RANDEN

AV LEDAMÖTERNA

RESERVATION
CHRISTER

Det

OCH

BERNITZ

EIREFELT

nya konkurrensverket

föreslås

utan partsföreträdare.

mannastyrelse
verket

få två rådgivande

Enligt

vår mening

organ,

med bibehållen

karaktär

Det är synnerligen

lekmannastyrelse

i form

ett forskningsråd

och ett konkurrensråd.

förses med någon styrelse.
ges en något vidgad

ningens

viktigt

oavhängigt
självfallet

dock

står helt fritt

i förhållande

och att dess ledning

kan utforma

att konkurrensverket
i samhället
och
-

opartiskt.

Även

ledamöterna

om

såsom också påpekas i betänkandet

en lekmannastyrelse

oavhängighet

roll,

I

av ett råd.

lägga sig i beslut i enskilda ärenden som avser lagtillämpning,
vår mening

av lek-

Vid sidan härav föreslås konkurrens-

konkurrensrådet

till alla intressegrupperingar

policy

få en verksstyrelse

bör konkurrensverket

stället kan det föreslagna

verkets

ULF

eller

för verket

innefatta

-

i en
inte får

skulle enligt

risker

i vart fall lätt kunna leda till

för verksledmisstankar

om

brister i detta hänseende. Det finns många vägar på vilka en aktiv styrelseledamot med insikt i ett verks interna struktur
inflytande.
och

och förhållanden

Här är att märka att det nya konkurrensverket

ta ställning

till

konkurrensbegränsningar

i svenskt

kan utöva ett

skall undersöka
näringsliv

med

504

t.ex.

och som kan komma att föranleda

stor räckvidd

mycket

av lobbyverksamhet.

i form

konkurrensfrämjande
monopol
interests

verksamhet

driva

en

av offentliga

präglade

där det kan föreligga

starka

vested

.

Det bör också påpekas att det i konkurrensverket

och

kompetens,
verksamheten.

den

allmänna

Stora ärenden,

grundläggande

inom

art

uppläggningen

som rör t.ex.

en viktig

av ett stort monopolföretag,

ekonomiska

utredningar

konkurrenslagen.

verksamhet

på en utredande

kompetens,

grundläggande
mellan olika
styra verkets
gränsningar

möjligheter

därför
till

uppgifter.

ifrågasatt

rentav

förberedas genom
Ytterst skall

och säkra en slagkraftig
av

mer allmän

konkurrensverkets
del, som styrelsen

del som skulle ligga utanför

verklighetsfrämmande.

fördelningen

att agera kraftfullt

och offentlig

styrelse eller liknande
uppläggning.

sig

eller

uppdelning

och typer av uppgifter

sektorer

i privat

En

och i övrigt

ställningstaganden

skall erinras

budsmannens

ter

av

främja

och en lagtillämpande

skulle vara engagerad

konkurrensbegränsningar

av personalresurser.

inom konkurrensverket

av

av

mäste självfallet

och omdisposition

tillämpning

styrelsens

att föreligga

utformningen

och

näringsgren

uppbrytning

hela verksamheten

inte kommer

mellan enskilda ärenden, som ligger utanför styrelsens

någon klar gränslinje

Slutligen

aktivt

även

områden

inom

specialregleringar,

eller

skall

Verket

olika motaktioner,

Redan

av verkets

är i själva verket
mot centrala

resurser
ägnade att

konkurrensbe-

verksamhet.

om att konkurrensverket
Denne ombudsman
vid utformningen

övertar

näringsfrihetsom-

har stått helt fri

av sin policy

från någon

och verksamhetens
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RESERVATION

SÄRSKILT

TILLIKA

OCH

HARRIMAN

Marknadsdomstolens

YTTRANDE

J AN-ERIK

frågorna har viktiga
marknadsdomstolens

och konsument-

anser vi att konkurrens-

Det innebär att sammansättningen

av

ledamöter

bör vara sådan att en bred kännedom

om

förhållanden

vid bedömning

konkurrensområdet

ANITA

SAKKUNNIGA

NYBERG

beröringspunkter.

och arbetslivets

närings-

AV

sammansättning

konkurrenskommittén

Liksom

CARLSTRÖM

MARIANNE

LEDAMOTEN

AV

tillförs

Erfarenheter

domstolen.

från

och vice versa är

av konsumentfrågor

nödvändiga.

Konkurrenskommittén

föreslår

att marknadsdomstolen

ska ha en sammansättning

enligt nya konkurrenslagen

i mål och ärenden
utan intresseledamö-

ter.

Vi

menar

att det är viktigt

demokratiska

att framhålla

aspekter vid diskussion

såväl erfarenhetsmässiga

som

sammansättning.

om olika domstolars

Sådana aspekter bör enligt vår mening väga tungt.

tycks

i domstolens

verksamhet

tioner.

fördelar
sättning.

har inte i något väsentligt

avseende lyckats

förändringen

med den föreslagna

organisa-

verksamhet

redan i nuvarande

som enligt

sammansättning

visa några klara

av marknadsdomstolens

heller har man på något sätt försökt visa

domstolens

funnits

för att utföra uppdrag är sina respektive

Detta är fel.

Utredningen

för

deltar

flera ställen utgå från att intresseledamötema

Utredningen

utredningens
och uppgift.

samman-

eventuella nackdelar
resonemang

borde
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De förändringar
ha motiverats

Förslaget

som föreslås av domstolens
på ett betydligt

innebär

enligt

borde således

starkare sätt.

vår

mening

en allvarlig

nadsdomstolens

ställning och förankring

av utredningens

överväganden

len i två domstolar,

sammansättning

försvagning

av mark-

i samhället. En yttersta konsekvens

och förslag vore

en för konkurrensmål

att dela marknadsdomsto-

och en för konsumentmål.

Detta

vore enligt vår mening mycket olyckligt.

Kommitténs
innehåller
emot

överväganden

angående

europeiska

sammantaget en rad skäl och omständigheter

förslaget

förändrad

om

Resonemanget

i avsnitt

l7.2.3

sammansättning
om kommitténs

häpnadsväckande

slutsats:

utländskt

är det tänkbart

företag

intresseledamöterna
inhemska

det

sysselsättningsaspekter.
-

sammansättning

en tvist inför

MD

som egentligen

talar

marknadsdomstolen.

av

överväganden

leder till en

mellan ett svenskt och ett

att det utländska

företaget

befarar

att

påverkas av argument rörande behovet av skydd för det

näringslivet.

internationell

I

integrationsarbetet

Det kan gälla både direkta
För

Sveriges

samarbetspartner
att dess ställning

företagarintressen

trovärdighet

som europeisk

är det angeläget
som oavhängig

och
-

och

får en sådan

att MD

och opartisk

domstol

inte

kan ifrågasättas.

Denna argumentation

är både utomordentligt

det att det är tänkbart
mycket

väl

tänkas

att det utländska

att utländska

svag och felaktig.

företaget

företag

intressen åsidosätts till förmån för nationella

befarar

i framtiden
intressen.

Först heter
osv. Det kan

befarar

att deras
såväl i

Detta gäller

Sverige som i andra länder berörda av EES. Detta har dock ingenting
nationella

domstolars

sammansättning

att göra. Den typ av tvister

här kan vara fråga om avgörs ytterst av EG-domstolen
tvister

i anslutning

till ett kommande

EES-avtal,

eller,

med

som det

när det gäller

i särskild ordning.
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för

Avgörande

ägnade att främja

inhemskt

mål

beslut eller domstolsutslag

politiska

näringsliv

domstolars

nationella

inte

är

eller

den in-

att åsidosätta

konkurrensen.

ternationella

AV LEDAMÖTERNA

RESERVATION
SÖREN

sådana

utan frågan om ifall

sammansättning
varit

i

utgången

EIREFELT

CHRISTER

OCH

WIBE

Undertecknade

reserverar

Skälen till vårt ställningstagande

i prisinformationslagen.

extraprisparagraf

beslut att införa en

oss mot kommittémajoritetens

följande:

är i korthet

är ett viktigt

Prissättningen

inom handeln och tillfälliga

konkurrensmedel

måste därför kunna genomföras

prisnedsättningar

som ett led i konkurrensen

mellan företagen.

Det

finns

en betydande

missgynna

konsumenterna

Extraprislagen
kostnaderna

risk

för

att den nya lagen

och medföra

är en detalj reglering
för att administrera

kommer

att direkt

högre genomsnittspriser.

som skapar en extra byråkrati
kontrollen

kommer

att kräva

där enbart
betydande

ICSUTSCI.

Såvitt oss bekant finns ingen motsvarighet
i världen.

till denna lag någon annanstans

Trots detta är speciellt livsmedelsprisema

betydligt

lägre i andra

länder.

Vi menar att de problem

som idag onekligen

finns det gäller extraprisema

mycket väl kan hanteras inom ramen för existerande lagstiftning
föringslagen,
problem

speciellt efter MDs senaste utslag i frågan MD

med efterlevnaden

av existerande riktlinjer

marknads1990: 13. De

som nu finns kan klaras

508
annat sätt. Vi menar att kommittémajoriteten
saneringsverksamhet

själv

handeln

som

påtagliga resultat. Denna väg, kombinerad
ger på lång

sikt bättre

kommittémajoriteten
konsumenternas

I det följande

föringslagen

Östenssons

Livs

motivera

glasklara,

i praxis

1990:13.

MD

felaktigt.

inte

som

underskatta

i MDs

utfärdat.

Dessa regler

i målet

utslag

angående

som kommittémajoriteten

Att

gör,

De regler och de undantag som MD slog fast är
tydligare

vändigt

än den allmänt formulerade

förebilder.

Det är i och för sig inte nöd-

att svenska lagar har internationella

emellertid

avsaknaden av internationella

förebilder.

motsvarigheter

Sedan 15 år har Sverige haft lagar och riktlinjer
utan att detta påverkat vår prisnivå
detta drar

paragraf som

föreslår.

har inga internationella

naturliga

detaljreglering

redan finns i marknads-

som konsumentverket

fastställts

och väsentligt

majoriteten

Lagen

gett

överenskommelser,

ska heller

Man

redan

som

behovet av en ny och skärpt lag med att MDs utslag är i vissa fall
är direkt

oklart,

AB

för.

den i sina huvuddrag

samt i de riktlinjer
nyligen

med frivilliga

den

att bedöma priserbjudanden.

eftersom

har vidare

och

underskattat

vi något våra invändningar.

utvecklar

är onödig

Lagen

fastnat

förmåga

påbörjat

än den byråkratiska

resultat

nu

kraftigt

kommittémajoriteten

stämt till eftertanke.

på området uppenbarligen

eller gynnat konsumenterna
slutsatsen

slutsatsen är emellertid

I detta fall borde

att lagen

i övrigt.

måste skärpas.

Av
Den

att detalj styrning av denna typ inte gynnar

konsumenterna.

Lagen kan mycket väl höja prisnivån.

avsnitt

10.9, andra stycket

försäljningspriset

extrapris

så innebär extrapriser

från leverantör

dels en marginalsänkning

Som kommittématerialet

till handeln dvs.

från handelns

innebär alltså regelmässigt

dels

konstaterar
en rabatt på

på handelns inköpspris

sida på varan

i fråga

att handeln tar ut mindre marginaler

Ett
än

509
vanligt

i detta avseende är priset

och

detta pris.

att detta leder till
TV,

av märkesreklam,

ökad användning

en

avsnitt

rabatter

och

sänkta

andra stycket.

marginaler

skulle

Det som nu yttrar

sig i storleks-

således i framtiden

ersättas

i övrigt

blir lägre eller att konsumenterna

risken för högre priser för

trapriser

Vi

systemet.

har sedan länge en stor utbredning

användning

måste

anses beaktansvärd.

konsumenterna

av det nuvarande

har lärt sig deras innebörd.

konsumenterna

gynnas. Tvärtom

bärande argument på denna punkt är att konsumenter-

Kommittémajoritetens
na missleds

av

Vi tror inte att detta system är bättre, att

och rabattkuponger.

märkesreklam
priserna

10.8.7,

i

eventuellt

t.ex. andra slag av rabatterbju-

och av andra prisnedsättningsformer,

danden.

säljs till

skärps finns en betydande risk för

för extrapris

Om nu reglerna

även om det alltid

extra

Ex-

inom svensk detaljhandel

och

En övergång till en mer frekvent

och rabatterbjudanden

märkesreklam

av t.ex.

inte denna åsikt.

delar

kan i detta läge

mer än det nuvarande systemet och leda

mycket väl missleda konsumenterna
till höjda priser.

med avseende på små butikers

inom kedjan.

möjlighet

att utnyttja

inte ingår i sortimentet.

varor som normalt
ha tillämpats

Den nya lagen innebär en skärpning

glesbygdsbutiker.

Lagen missgynnar

på säljstället.

Tidigare

Den tidigare

Det

gäller

skärpning

lagen innehöll

detta undantag med det uttalade
framför

allt i glesbygden.

som

ett avgörande

sätt påverkar

en

glesbygds-

överlevnadsmöjligheter.

egen förmåga

Handelns

underskattat

trapriserna.
är ICAs

priset måste nu

sambandet även nu och den nya lagen innebär därför

en punkt

butikernas

ten har

normala

på

räckte det med att det hade tillämpats

syftet att lagen inte skulle missgynna små butiker,
Självfallet

extraprisbegreppet

till anpassning
handelns

har negligerats.

förmåga

och vilja

Kommittémajorite-

att sanera bland

Vi menar att det här sker betydande förändringar.

introduktion

av varor med blå kryss, dvs. lågprisvaror

ex-

Ett exempel
med lägre

510
marginaler.

Ett annat är KFs hårdnande attityd

med avseende på förhållandet

mellan ordinarie

vågar påstå att en sanering av området
process går snabbast och smidigast

sina leverantörer

gentemot
priser

och extrapriser.

Vi

redan är i full gång och att denna

om existerande

lagar får fortsätta

att

vara i kraft.

Det

för

är

övrigt

självkorrigerande
Genom

den

extrapriser
emellertid
jämfört

intressant

krafter

myckna
blivit

användningen

anledning har ICA av konkurrensskäl

CHRISTER

OCH

innehåller

då det gäller t.ex. prisinformation.
av extrapriser

av nyetablerade

med Konsums

och minska användningen

marknadssystemet

än det ordinarie

kunnat utnyttjas

RESERVATION

se hur

mot missbruk

vanligare

sina priser

att

på vissa

varor

har

Detta

faktum

har

priset.

lågpriskedjor

och ICAs

som i sin reklam

ordinarie

priser.

Av denna

tvingats att sänka de ordinarie

priserna

av extrapriser.

SÄRSKILT

YTTRANDE

AV

LEDAMOTEN

EIREFELT

Det bästa sättet att hävda konsumenternas
med en väl fungerande

konkurrens,

intressen

är marknadsekonomi

fri etableringsrätt

och fri handel med

omvärlden.

Dessa grundläggande
Diskussionen

förutsättningar

borde emellertid

i vissa avsnitt

ställningstaganden

från kommitténs

På några områden

är förslagen

några fall innebär kommitténs

Den

föreslagna

uppfattning

skärpningen

diskuteras

ingående

ha lett fram

i betänkandet.
till

annorlunda

sida.

till avregleringar
förslag t.o.m.

t.ex.

ytterligare

av konkurrenslagstiftningen

helt otillräckliga,

i

regleringar.

är enligt

min

angelägen, men lagen måste utformas så att den ger konkurrens-
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neutralitet

mellan

förslaget

olika

företagsformer.

enligt min uppfattning

Avsaknaden

av konkurrens

På denna viktiga

punkt

måste

ändras.

och alternativ

är särskilt märkbar i den offentliga

sektorn.

Det är därför en stor brist i kommitténs

avsnittet

om kommunal

monopolverksamhet

betänkande att det viktiga

inte finns med.

Reservation

Etablerings-

Friheten

och näringsfrihet

att starta ett företag är en omistlig

del i ett marknadsekonomiskt

system och en förutsättning

för mångfald

I betänkandet

resonemang om hur olika typer av etablerings-

kontroll

förs ett viktigt

och tillståndsprövning

borde emellertid

kan minska

enligt min uppfattning

tagit avstånd från sådana ingrepp

hälsa och säkerhet.

I delbetänkandet

Konkurrensen

början till avreglering

regeringen

tydligare

som inte kan motiveras

har kommittén

föreslagit

av denna sektor. Det är anmärkningsvärt
trots detta t.o.m.

ytterligare

en
att
har

omfattning.

Jag förordar

istället ett fritt tillträde

prisreglering

avskaffas

till marknaden där behovsprövning

och

i ett steg på samtliga linjer.

På kommunikationsområdet
för att undanröja

Diskussionen

ha lett till att kommittén

i inrikesflyget

i den s.k. tillväxtpropositionen

begränsat förslagets

konkurrensen.

i näringsfriheten

med människors

försiktig

i näringslivet.

borde kommittén

de kvarvarande

också ha föreslagit

åtgärder

delarna av post- och telemonopolet.
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tånkanden,

konstateras

att bostadsmarknaden

sektorerna

i samhället

och att det finns

omfattande

regel- och subventionssystem

kostnadsutvecklin

blir

därför

att utvärderingen

anmärkningsvärt

och

byggmonopolet

inom livsmedelssektorn.

Konkurrensen

förutsättningarna

åtgärder för att förbättra
Förslaget

innebär emellertid

Enligt

hjälp

inskränka

av PBL

en ändring

I delbetänkandet

näringsfriheten

kommer

markvillkoret

bör

på tomter

och det har

borde

bruksvärdesystcm

Det är i

remissinstanser.

ännu inte kommit

igång.

som utövas inom

ramen

i

diskuterades
Kommittén

för det

delbetänkandet

överväger

för konkurrens

där olika

och etablering

av

att man bör söka andra vägar än

och kommittén

till konsumenter

Prisinformation

överstiger

att förlora

och slutsatsen

borde

att med
även ha

av lagen med den innebörden.

föreslår

kommittén

en

Jag anser att denna innebär en detaljreglering

ny lag om prisinformation.
vars kostnader

och hög

skall det inte vara möjligt

min uppfattning

att ändra PBL.

föreslagit

etableringar

av handelns
plan-

nya butiker.

brist

också av flertalet

underströks

Detta

kommunala

uppfattning

min

Enligt

föreslogs också att hyresmarknadens

Den styrning

det

effekt.

dessutom en kostnadsdrivande

I betänkandet

mellan

samband

och bristande konkurrens

ökad byråkrati,

Det har lett till

utvärderas.

ett klart

skäl för och emot markvillkoret

bl.a.

vara kvar.

att det skulle

avskaffas.

är en av de mest reglerade

g.

redovisar

Kommittén

delbe-

ett annat av kommitténs

inom byggbosektorn,

I Konkurrensen

de vinster

som kan göras.

Kosumentkollektivet

den nya lagen.

Som framgår

av min reservation

starkt kritisk

mot regleringen

tillsammans

med Sören Wibe ärjag

av de s.k. extrapriserna.

också
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i dessa avsnitt redovisas

för mina ställningstaganden

motivering

Närmare

i

delbetänkande.

respektive

En ny konkurrenslag

Kommitténs

förslag innebär en nödvändig

stiftningen.

Såväl

är enligt min uppfattning

förvärvslagstiftningen

är nödvändig

konkurrenslagstiftning

effektiv

av förbudsområdet

utvidgningen

av konkurrenslag-

effektivisering

som skärpningen

av

åtgärder.

En

väl motiverade

för att marknadsekonomin

skall

kunna ges goda förutsättningar.

den inte kravet

uppfyller

avsnitt

centrala

ny lagstiftning.

I några

på konkurrensneutralitet

mellan

mot förslaget

invändning

Jag har en viktigt

till

företagsformer.

olika

Detta kommer

främst till uttryck

Jag anser att denna särbehandling

företag.

av en företagsform

finns därför

några skäl för en sådan undantagsbestämmelse

argument

kooperativa

som

redovisas

kooperationen

effektiviteten
motiv

skall

för

visst

att

kunna

Särbestämmelsen

oberoende

för visst federativt

fall föreligger

inte.

Enligt

om

mellan

gälla också samverkan
som syftar

talar om samverkan

samarbeta

lagen och

samarbete

mot andra marknadsaktörer

och stärka konkurrensen.

för undantag giltiga

enskilda

stöd

Kommittén

en motvikt

att åstadkomma

inom

till

företag ska tillåtas kan i stor utsträckning

mellan andra företagsformer.
till

är oaccepta-

påverkas inte mer än andra av den föreslagna

bel. Kooperationen

De

för kooperativa

i undantagsbestämmelsen

syftet

och att man
är att förbättra

min uppfattning

är dessa

av företagsform.

samarbete bör alltså utgå. Om det i

omständigheter

stället prövas enligt dispensbestämmelsen.

som motiverar

undantag

får det i
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I specialmotiveringen

sägs uttryckligen

att situationen

på dagligvarumarkna-

den är sådan att det kooperativa

undantaget inte kan tillämpas

en förening

har flera butiker

inom

KFKonsum

dessa att omfattas av förbudet

För att undvika
måste

främst

butiker

tillämpas

på ett sätt som innebär
inom en Konsumförening

med annan samverkansform.

av missbmksbestämmelsen

i samband med andra

inom detalj handeln är det av stor vikt att konkurrensneutralitetsa-

spekten beaktas. Det avsnitt
detaljhandeln

i kapitel

anser jag brister

bestämt att företag
form

inte

i det här sammanhanget

mellan å ena sidan butikerna

Också vid tillämpningen
företeelser

av konkurrensen

småföretagsundantaget

och motsvarande

emellertid

mot gemensam prissättning.

en snedvridning

konkurrensneutralitet

kommer

där. I de fall

11 som berör blockbildningen

i detta avseende. Jag motsätter

skall ges olika

spelregler

man valt. Den fortsatta beredningen

inom

mig således

beroende på vilken

företags-

måste leda fram till att förslaget

i detta avseende får en bättre utformning.

Det är samtidigt
följs

väsentligt

Kontroll

måste också uppnås i den

av företagsförvärv

förslag

ger ökade möjligheter

som innebär påtagligt
möjlighet

nödvändigt

Enligt

inom handeln

tillämpningen.

Kommitténs

Min

strukturförändringar

upp. De mål som anges för lagstiftningen

praktiska

ge

att eventuella

att

negativa effekter

bryta

upp

för att åstadkomma

min uppfattning
invändning

gäller

starka

att ingripa

mot företagsförvärv

för konkurrensen.

Lagen ska också

företagskoncentrationer

en fungerande

när

det

är

konkurrens.

är denna skärpning

av förvärvsreglerna

regeringsprövningen

som föreslås

angelägen.

vara kvar.

Jag

515
anser inte att regeringen
förvärvsreglema

bör ha möjlighet

i ett enskilt

att påverka

tillämpningen

av

fall.

Nytt konkurrensverk

Frågan

om lämplig

myndighetsstruktur

på konkurrensområdet

kuterats under en längre tid. De organisatoriska

förändringar

föreslår kommer att innebära att den konkurrensfrämj
effektiviseras.

Det är enligt

ningens trovärdighet

min uppfattning

har dis-

kommittén

ande verksamheten

nödvändigt.

nu
kan

För att lagstift-

inte skall kunna ifrågasättas krävs snabba och kraftfulla

insatser.

Däremot

anser jag att kommittén

konkurrensverket

alltför

skall organiseras.

borde ha hänvisats

detaljerat

Mycket

redovisat

hur det nya

av det som diskuteras i förslaget

till organisationskommittén

och den nya myndighetens

ledning.

På en punkt
tillsammans

har jag emellertid
med Ulf Bemitz

en konkret

invändning.

I en reservation

motsätter jag mig att det nya konkurrensverket

ska få en lekmannastyrelse.

Särskilt

yttrande

Kommittén

har ett särskilt uppdrag att överväga

kommunal

monopolverksamhet.

frågan om effektiviteten

Detta arbete var i det närmaste

klart när

besked oväntat lämnades att avsnittet inte skulle ingå i huvudbetänkandet.

De aktuella

avsnitten

innehåller

mellan olika typer av producenter
tema. I betänkandet

diskuteras

grund av regleringar

intressanta

förslag

om hur

kan förbättra de kommunala

kommunala

verksamheter

är svag och konsumenternas

konkurrens
Servicetjäns-

där konkurrensen

valfrihet

i

är begränsad.
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Det handlar framförallt

verksamheter

som mjuka

och såväl hårda

pekar där på hur offentligt

styrda organ påverkar

konkurrens-

och beställare.

Konkurren-

i sin egenskap av både producent

förhållandena

sektorn spelar

roll i den svenska ekonomin.

en allt viktigare

grund av att man inte prövar

sen kan störas bl.a.
ut vissa verksamheter

motverkar

och

samhället

berörs.

kapitel 2 poängteras att den kommunala

I huvudbetänkandets

Kommittén

entreprenader

för kommunala

om ökade möjligheter

entreprenad.
en fortsatt

Detta

medför

förbättring

att lägga

möjligheten

ökade kostnader

för

skriver

av välfärden,

kommittén.

är att skapa en effektiv

med konkurrenslagstiftningen

Syftet

sektor. Genom att man lyfter ut det akutella

inom såväl privat som offentligt
avsnittet

går helhetsbilden

förlorad.

ett principbetänkande

hade hindrat att man nu redovisat

Ingenting
konkurrens

konkurrens

i den kommunala

sektorn

och att kommittén

därefter

om ökad
fortsatt

arbetet enligt tilläggsdirektiven.

Det

måste alltså

föredrar

finnas

andra

skäl

till

att kommitténs

uppdragsgivare

att låta detta centrala avsnitt vänta till november.

SÄRSKILT

YTTRANDE

AV LEDAMOTEN

MARIANNE

CARLSTRÖM

Kommunerna

och etableringsfrågonza

PBL är en viktig
narna möjligheter

del i den demokratiska

processen. Den ger kommuninnevå-

att ha åsikter i planeringsarbetet

och kommunen

möjlighet
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en fullgod

att planera för en helhet. En helhet som ger kommuninnevånarna
utbud, närhet och priskonkurrens.

bl.a. varierat

service;

aldrig

ge en för alla i kommunen

kan

enbart från prissynpunkt

vid butiksetablering

Att se konkurrensfrågoma

bra service.

Bruksvärdesystemet

Kommittén
hushållens

i högre grad än för närvarande

värderingar

Dvs. en mera marknadsanpassad

Bruksvärdesystemet

ska få

ska följa

segregationen

genomslag

lägenheter

projekt

segregationen

i hyressättningen

i allmännyttan,

i allmännyttan.

Detta

är en

i boendet. Om bostadens läge
kommer

med

all

säkerhet

att öka.

För att slå vakt om den sociala bostadspolitiken
kvar och marknadshyror
på hur bruksvärdesystemet
en översyn,

ska ha en likvärdig

ska tas ut vid hyressättningen

likvärdiga

som bl.a. ska motverka
större

hyresrätt.

att likvärdiga

innebär

hyra. De faktiska kostnaderna

princip

till uttryck

kommer

och att särskilt bostadens läge bör få större genomslag.

i hyrressättningen

och de privata

bör ändras så att

av bruksvärdesystemet

anser att tillämpningen

ska inte införas.
har fungerat

så som den nyss tillsatta

ska bruksvärdesystemet

Det är däremot viktigt

att ta reda

så att det finns ett bra underlag

utredningen

vara

har fått i uppdrag.

för
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SÄRSKILT

YTTRANDE

CARLSTRÖM
J AN-ERIK

OCH

AV LEDAMOTEN

SAKKUNNIGA

MARIANNE

ANITA

HARRIMAN

OCH

NYBERG

Extrapriser

Priset är ett viktigt

konkurrensmedel.

och entydig

information,

olika butiker

och varor.

försvårar

den egentliga

prisnivån.

Extrapriserna

styr och likriktar

resurser,

tillfälliga

för konsumenten

konsumentens

prisnedsättningar
för

utrymme

måste därför

som gör det enkelt att jämföra

Systemet med extrapriser

utnyttja

Konsumenten

förvaring

och

prisnivån

dessutom

möjlighet

mellan

att få en klar bild av

inköpsvanor.

krävs

få en rak

För att kunna

tid,

ekonomiska

att transportera

större

kvantiteter.

Extraprissystemet
butikerna.

och hanteringen

Kostnaderna

är betydande.

för ommärkning,

Kostnader

Konsumentverkets

Vissa delar av sortimentet

en regel

som

förmånlighet.

innebär
Däremot

att utfärda föreskrifter

annonsering

och extrapriser

för

och rabattkuponger

har funnits

har visat att följsamheten

Konkurrenskommittén

är resurskrävande

som i sista hand drabbar konsumenten.

riktlinjer

flera undersökningar

av rabattkuponger

sedan 1978 men

till dessa har stora brister.

säljs i stort sett alltid till extrapris.

föreslår

att prisinformationslagen

att konsumenten

inte

får

föreslås inte rätt för regering
om tillämpningen

av regeln.

kompletteras

vilseledas

om

med
prisets

eller konsumentverket
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Ett långvarigt

missbruk

att vi anser,

från handelns sida, trots utlovad

självsanering

gör

och förbud

mot

att det trots en ny lag om prisinformation

cirkaprislistor

finns stor risk att missbruket

kan tillsammans

med extrapriser

med att kravet på att sätta ut ordinarie

att bevakningen

och uppföljningen

bli resurskrävande.

måste därför

Detta

pris tas bort, göra

från konsumentverket

Konsumentverket

fortsätter.

kan försvåras

och

få resurser att klara de

nya uppgifterna.

SÄRSKILT

YTTRANDE

CARLSTRÖM

OCH

AV LEDAMOTEN

SAKKUNNIGE

En skärpt konkurrenslagstiftning
olika

företagsformer

instrument

för privat,

förslag

uppfyller

Förslaget

offentlig

hållande

till varandra.

Enligt

liknande

sammanslutningar

till varandra.

mening

federationer

som verkar

i första

styrka

Kommitténs

som konkurrerande
tillsammans

i förhållande

i

samarbete

borde

och
därför

som kan jämställa
hindrar

enligt

myndigheters
till

också gälla kooperativa

kunna angripas.

och

näringsidkare

ökad effektivitet

Kommittén

En sådan konstruktion

marknad

i för-

föreningar

i ett federativt

från konkurrensvårdande

på sin

prissamarbete

inom ramen för samma federation

hand ha sökt en lösning

måste självfallet

ställning

kan ekonomiska

för sina medlemmar.

med koncerner.

Konkurrensvården
dominerande

på lika

som är konkurrenter

lägre transaktionskostnader,

mening inte en bedömning
federationens

vår mening

De verkar

sänkta kostnader
vår

näringsverksamhet.

näringsidkare

stadgar inte betraktas

i syfte att åstadkomma

enligt

och andra

måste tillämpas

tar bl.a. sikte på att förbjuda

mellan

därmed

förbud

nya

mellan

enligt vår mening inte helt detta krav.

och marknadsdelning

förhållande

till

i näringslivet

och kooperativ

till ny konkurrenslag

och enhetliga

att konkurrensneutralitet

Förslagen

i syfte att öka effektiviteten

villkor

JÖNSSON

PER-OLOF

förutsätter

respekteras.

MARIANNE

andra

vår

sida av
aktörer.

federationer

och
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Kommittén

inte

skall

Förbuden

samarbete

gälla

har per definition

också

tillfredsställelse

med

Vi har i och

på marknaden.

lösningen.

ser positivt

specialmotiveringen

såväl

allmänna

på samarbete

inom

formuleringen

i övrigt

motiv

HSB,

bl.a.

All

Vi hälsar

till syfte att stärka konkurrensen.
att kommitténs

mellan
liknande

eller

för sig inget att invända mot det sista ledet i den föreslagna
kooperation

undantag.

omfattning

av begränsad

som stärker konkurrensen

verksamhetsformer

kooperativt

ett s.k.

försäkringsbolag

ömsesidiga

föreningar,

ekonomiska

att föreslå

valt

har i stället

som

OK och

Fonus.

Enligt

vår mening har emellertid

tillåts samarbeta men ekonomiska

på förhållandena

förbundet,

konsument-

och konkurrenssynpunkt

konsumentföreningar

att

inte skulle vara tillåtligt
Konsumföreningama

natur än prissamarbete

i konkurrenslagens

inte är konkurrenter

i förhållande
prislistor.

fastställer

sina

framhållas

att KFKonsum,

egna

till
Det

synes bygga på felaktig grund.

varandra
måste

som är konsumentägt

undantaget

borde givits

formulering:

annan

föreningarna

och dessutom

suveränt

enligt

mening

vidare

vår

och med marknadsandelar

som vår mening framfört,
följande

vår mening

eftersom

mening

kring 20 %, inte kan betraktas som block i oligopolistisk

Vi har därför i kommittén

mellan

prissamverkan

t.ex.

har enligt

mellan

Prissamarbetet

ur

på samma sätt som annat kooperativt

uppfattning

Kommitténs

inom ramen för

äger sitt berättigande

t.ex. genom lagercentraler,

Kooperativa

samarbete.

Vi kan inte dela

inom livsmedelsbranschen.

Samarbete mellan konsumentföreningar

denna uppfattning.

samarbete.

mot kooperativt

skall undantaget vidare inte äga

såväl allmän som specialmotivering

tillämpning

endast i begränsad omfattning.

föreningar

en misstänksamhet

indikerar

Formuleringen

snäv

och småföretag

Det kan från vär sida inte accepteras att koncerner

lydelse.

Enligt

fått en alltför

mening.

att det s.k. kooperativa
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i 5-8 § gäller inte

Förbuden

mellan ekonomiska

samarbete
eller

föreningar,

verksamhetsformer

liknande

inom

effektiviteten

om

samarbetet

är

ägnat

främja

att

tillförsäkras

och konsumenterna

branschen

försäkringsbolag

ömsesidiga

en skälig

vinsten.

andel av den uppkomna

En sådan lydelse med anknytning

till såväl effektivitet

som konsumentnytta

bedömning

skulle enligt vår mening medföra en mer jämställd

av koopera-

tivt samarbete visavi annat samarbete.

framhålla,

som regeringen

bestämmer

ningen

får utfärda

ställning.

bevisar

marknaden

eller

avgöras

kooperationens

SÄRSKILT

sitt

kvalitet

existensberättigande.

mig

YTTRANDE

mot

skäl.

AV

SAKKUNNIGE

undantagen

småföretagsundantaget

Det

måste vara

med andra
En

statlig

aktörer

bedömning

av

måste awisas.

och omfattning

När det gäller de föreslagna
jag

konkurrensverket.

av

som i konkurrensen

medlemmar

föreningarnas

av principiella

som är bra eller dåliga får inte bli

Frågan om vilka kooperationer
fråga

för tillämp-

bygger på en från statliga intressen fri och obunden

samverkan

en politisk

föreskrifter

närmare

inte kan accepteras

av denna bestämmelse,

Kooperativ

eller den myndighet

att regeringen

att förslaget

Vi vill slutligen

BO LINDÖRN

från förbudslagstiftningen

och undantaget

för

visst

vänder
federativt

samarbete.

Det kan i och för sig vara motiverat

att under vissa omständigheter

undanta

samarbete mellan små företag även om dessa kommer att ha en marknadsandel

som

omfattar

utformningen

merparten

som föreslagits

av en relevant

marknad.

Den

generella

för detta undantag innebär dock risk för en
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långtgående

alltför

samtliga

friskrivning.

taxibilar

tillämpade

i Stockholm

sig till

anslöt

priser.

gemensamma

samarbete vara möjligt
regioner

Det skulle exempelvis

På samma

på lastbilsområdet

kunna innebära

en beställningscentral
sätt skulle

ett långtgående

mellan enskilda åkerier inom stora

samarbetet

mellan kooperativa

föreningar

så gäller givetvis

inte någon organisations-

eller företagsform

skall diskrimineras

till övriga organisationer

eller ägarformer,

men förslaget

är enligt

undantaget

min mening alltför

för att undantaget

gäller kooperativa
gäller förbudets

bli aktuella

omfattning

förslaget

medför ekonomiska

förslagen

tillämpning

rörande

dels risk för oklarhet när det

främst

särskilt som

De undantag som kan
föreningar

dispensmöjligheten,

förvärvslagstiftning

fastställa

skall

när det

förbud

varför

mig

mot förvärv.

Enligt

min

med avseende
att överklaga

negativa

konkurrens-

Regeringens

inte är förenlig

Jag vill

från en tidigare

är att den sannolikt
marknader

förd strukturpolitik

bästa möjligheten

som i dag domineras

som

synsätt.

av att förvärvslagstiftningen

sådant sätt att det även finns möjligheter

inom

roll i samband med förvärvspröv-

med ett marknadsekonomiskt

vidare betona vikten

och

marknadsdomsto-

lens beslut i dessa avseenden bör hanteras som övriga överklaganden

ning ser jag som en reminiscens

ett

jag

motsätter

användas för att förhindra

varför möjligheterna

ramen för konkurrenslagen.

torde

samarbete knappast är motiverat.

skall förvärvslagstiftningen

marknadsförhållanden,

liberal

av

Det finns därför

samarbete mellan kooperativa

av företagsförvärv

effekter

till utformning

utformat.

sanktioner.

ramen för den generella

att regeringen

uppfattning

en alltför

och motsvarande,

undantag för visst federativt

det gäller

allmänt

att

i förhållande

och således en brist på rättssäkerhet

när det gäller

kunna lösas inom

När

dels medför

föreningar

ett brott mot förbudet

särskilt

och

eller marknader.

Vad gäller

risk

att

att stoppa vertikala

utformas
förvärv.

att öka konkurrenstrycket

ett
Skälet
på de

av ett eller flera företag även i framtiden
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att vara att på olika

kommer
Om

av vissa varor integrerar

distributionen

ställning

importkonkurrens.

med avseende

Förvärvslagstiftningen

sätt att det även är möjligt

att ingripa

ökad koncentration

Jag ifrågasätter

bör därför utformas
mot förvärv

i samma produktions-

vidare behovet av att komplettera

en regel om prisnedsättningar.

eftersom

idag existerar.

extrapris,

När det exempelvis

så är det möjligt

ordinarie

m.m. skulle få status

effektiv
primärt

trögheter

exempelvis

av vissa charkuteri-

säljs till något annat pris än s.k.

Detaljerade

regler

mellan olika prisnedsättningar

i prissättningen,
Från

det pris

vilket

för hur stor

medför

med

ytterst också motverkar
är det inte

konsumentsynpunkt

intresse att veta hur mycket
till

som

skall vara, hur lång tid den fär gälla och hur lång tid

priskonkurrens.

förhållande

till

och extraprisakti-

med det regelverk

gäller försäljningen

för extrapriser.

priser skall tillämpas

nödvändighet

i praktiken

skulle

att göra det på ett sätt som helt och hållet följer

riktlinjer

en prisnedsättning

med

av detta slag torde inte medföra att man kommer

en stor del av dessa är förenliga

konsumentverkets

på ett sådant

prisinformationslagen

för extrapriser

som i endast begränsad omfattning

varor,

hinder mot

eller distributionsled.

rätta med de avarter som finns av olika prisnedsättningar
viteter,

över

i de fall som det inte

En sådan komplettering

kunna innebära att nuvarande riktlinjer
av lag. En lagstiftning

på pro-

framåt så att de även får kontroll

på marknaden så kommer det att vara ett allvarligt

importkonkurrens.

medför

en fungerande

som har en dominerande

företag

duktionen

sätt främja

en

heller

av

lägre priser på en vara är i en butik i

som butiken

tillämpade

på samma

vara

under

föregående vecka utan snarare om priset är högre eller lägre än
Vad som får benämnas som lågt

i andra butiker

på den lokala marknaden.

pris eller billigt

och vad som är tillåtet resp. inte tillåtet i marknadsföringen

bör

därför

lagstiftning

kunna

rymmas

inom

marknadsföringslagen.

detta område erfordras

till konsumentverket

särskild

inte enligt min mening. Mot bakgrund

av detta motsätter jag mig vidare den resursförstärkning
föreslagit

Någon

för övervakning

som kommittén

inom detta område.

har
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När det gäller konkurrenskommitténs
framhålla

vill jag

förslag till nytt konkurrensverk

följande:

konkurrens.

en effektiv

att främja

För

arbeta med följande

konkurrensverk

en effektiv

sådana hinder

undanröja

följd av näringsidkamas

konkurrens

bör

ett

tre strategier,

av konkurrenslagens

att genom tillämpandet
generalklausul

måste vara att främja

för ett konkurrensverk

Den centrala utgångspunkten

förbudsbestämmelser

för konkurrensen

och

som är en

åtgärder

regler från det allmännas

att verka för att konkurrenshämmande

sida

ändras eller upphävs samt

en effektiv

konkurrens

När det gäller den första punkten så har konkurrensmyndigheten

till uppgift

att påverka

aktörernas

beteenden

så att

uppkommer.

att identifiera
rätta

med

och klarlägga
inom

konkurrensmyndighet
skall

föra

kunna

organ

som infört

riksdagen,

frågan

av regelverk,

skall

effekterna

och föreslå

på området.

beteende,

prövning.

När

det gäller

kan det normalt

så att en

genomföras

av det

kan således fattas

av

analysera verkningar

för att förbättra
information

sprida

en förändring

När det gäller

den andra

men inte av en konkurrens-

av gällande regler,
åtgärder

givetvis

är i dessa fall att identifiera

uppgift

kan detta bl.a.

är vidare

den nuvarande NO-funktionen

Sådana beslut

konkurrensmyndigheten

i syfte att åstadkomma

för konkurrens
aktörernas

ifråga.

som man kan komma till
Det

eller statliga myndigheter,

och undersöka

hållanden

rättslig

Konkurrensmyndighetens

av en regeländring
Vidare

till

reglerna

regeringen

myndighet.
problem

konkurrenslagen.

som innehåller

dvs. ändring

punkten,

för

ramen

sådana begränsningar

konkurrensen.
om dessa för-

som skapar förutsättningar

den sista strategin,

att ändra

ske genom att man ökar säljares och
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Detta är en viktig

genom olika

prismedvetenhet

oavsett vilken strategi som skall

resultaten av analys och marknadsbevakning
för

användas

att angripa

problemen.

arbete bör den centrala

utgångspunkten

ett marknadsperspektiv.

Därvid

konkurrensfrämjande
och bevakning

vara

utredningar

till

ocheller

marknadsbevakningen
bör resultera

genomför

som verket

samt förslag

där företagen

marknad

vara den relevanta

Den löpande

varandra.

åtgärder

för att förbättra

kompletterar

de analyser

och

hälften

av de varuproducerande

regleringar

näringarna

och andra förhållanden

konkurrenssituationen.

som förhindrar

tetsproblem

med monopol i många kommunala

självstyret

medför

svenska ekonomin

försvårar

eller hindrar

är att avveckla
en effektiv

olika

former

importkonkurrens.

är det uppenbart att stora effektivitetsvinster

importeffektivi-

Det kommu-

verksamheter.
har

sektorn. Flertalet

närmare

av offentliga

en fungerande

kännetecknas vidare av fåtalsdominans

att öka konkurrensen

dock

former

att konkurrenslagen

emellertid

inom den kommunala

begränsad räckvidd

Strategiema

sektorn betydande

finns inom den offentliga

Vidare

Dessa

strategier.

omfattas

av olika

konkurrens.

nala

av problem

i identifiering

I den svenska ekonomin

varandra.

utmed

kan inte anges generellt.

strategi som är den viktigaste

skall

i

konkurrerar

åtgärder kan ligga inom en eller flera av konkurrensverkets

Vilken

som

i informationsarbetet.

stöder sakenhetema

gångspunkten

är

att ha,

kommer

har en informationsenhet

att konkurrensverket

det är nödvändigt

I verkets

de två senare strategierna

För

konkurrensmyndigheten

det enda verkansmedel

information

för att föra ut

medel för en konkurrensmyndighet

är ett viktigt

Information

analyser

av konkurrens-

former

prisundersökningar.

främjande

varför

Bl.a. gäller det att

för en konkurrensmyndighet.

uppgift

öka konsumenternas

marknadsförhållanden.

om rådande

och medvetenhet

kunskaper

köpares

en mycket

branscher

i den

där det enda sättet

av handelshinder

som

Mot denna bakgrund

och stora förbättringar

när det
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gäller

konkurrensen

i Sverige

ligga inom strategi nummer
av

aktörernas

förutsättning

beteende,

inom den närmaste

två. Vad gäller strategi nummer
är kunskaper

hos aktörerna

för en fungerande konkurrens

i detaljhandelsledet,

där vikten

Besparingsmöjligheterna

ett nytt

inom

utredningsverksamhet

av

och analyser

föras till någon annan myndighet

Samtidigt

rationaliseringsvinster
nuvarande
omöjligt

för tillämpning

följd av ett antal oklarheter

av viss verksamhet

NO och SPK,

konkurrensmyndighetema

de nationella

oklarhet

reglerna

förvärvslagstiftning

skulle

området.

kommer

en del
inom de

men det är samtidigt

i en ny konkurrensmyndighet

kommer

till

gäller

sida genomföra

vilka

att ställas

i ett EES-perspektiv.

som kommer att krävas för att

för offentlig

myndigheterna.

I

också innebära

det internationella

komma med förslag till åtgärder som effektiviserar

internationella

av konkurrenslagen.

oklart vilka krav som i framtiden

konkurrensmyndighetens

En annan

gäller

som jag skall peka på i det följande.

vidare oklart vilka resursinsatser

sektor.

vad

inom ett nytt konkurrensverk.

främst

att bedöma de totala resurskraven

sätt från

samt ett

att peka på och kanske även kvantifiera

konkurrensmyndighetema

på de nationella

samordning

så skulle detta självfallet

till följd av samordning

Det är för närvarande

av det

som nu ingår i SPKs verksamhet

verket nya uppgifter

Det är således möjligt

Speciellt

bestående

utredningsresurser

att minska de totala resurskraven

tillförs

en fundamental

konkurrensverk

gemensamma

den mån som vissa av de uppgifter

en möjlighet

tre påverkan

en central roll.

SPK och NO torde ligga i en administrativ
utnyttjande

att

är stor av att vi har upplysta konsumenter,
prisundersökningarna

effektivare

kommer

i en marknadsekonomi.

spelar de konkurrensfrämjande

nuvarande

framtiden

krav

upphandling

Det är
ett aktivt

genomlysningar

verksamheten
på arbetsinsatser
kommer

och

i offentlig
som de

att medföra

för

Vidare är det i dag oklart vilka krav en ändrad
att ställa på ett nytt konkurrensverk.
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En central fråga när det gäller arbetets omfattning
konkurrensmyndigheten
från förbuden

kommer

att bli i den nya konkurrenslagen.

som föreslagits

att garantera

att inte rättsotrygghet

av negativ

kan komma

principer,

uppkommer.

där man bl.a.

det gäller bl.a. på telenätet,

området

av uppgifter
uppfattning

skall

läggas

och ñnansinspektionen.

gränser gentemot

gäller oklarhet

i framtiden

I England

skall

på el

har man löst detta

är enligt

Det

organ.

uppdelning

min

som

också

mellan

olika

rensbegränsningar
så förutsätter

respektive

konsumentverket
Till

mellan konkurrensverket
uppgifter

som

gör kommittén

slags utredningar.

branschutredningar

fungerar

oklarhet gäller konkurrens-

rör

och s.k.

på ett relevant

Främst

marknads-

nämnas.

artificiell

Generellt

sätt skall kunna beskriva

hur

hinder i form av konkur-

som finns för fungerande

det att analysen och avgränsningen

och

det gränsdrag-

marknadsanalyser.

på en marknad och vilka

eller regleringar

en mycket
gäller

sist

och olika

Som exempel kan det nya jordbruksverket

gäller att för att en utredning
konkurrensen

har

oklart

som skall gälla mellan konkur-

kommerskollegium

utredningsverksamheten
mellan

är det i kommittén

och den nya näringslivsmyndigheten.

konkurrensförhållanden.

gäller

uppgifter

Motsvarande

även för gränsdragningen

sektormyndigheter,

ningen

mot förbuden.

skall hävda common-carrier

på branschbundna

och arbetsfördelning

konsumentombudsmannen

Vad

kan det bli resurskrä-

snarare en fördel att de förs till en central konkurrensmyndighet.

gränsdragning

verkets

för

Det kan dock vara tveksamt om den typen

När det gäller det nya konkurrensverkets

rensverket

insatser

på stomnätet för järnvägama,

och kanske också på gas-området.

med särskilda s.k. watch-dogs.

vilken

Vidare

sätt en konkurrensmyndighet

områden

former

Det kan röra sig om olika

av att det inte sker överträdelser

Det är också oklart på vilket
förhållanden

De olika

att kräva omfattande

eller dispenser.

attester

vande med uppföljning

följa

i den nya

är hur omfattande förbuden eller snarast undantagen

av undantag

former

och inriktning

konkurrens,

av utredningen

sker med
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förhållanden.

kunskap om branschen och om institutionella
att genomföra

det sällan är meningsfullt
offentlig

statistik.

kombination
och olika

I flertalet

av offentlig

statistik,

som en konkurrensmyndighet

samlar

att försöka dra någon gräns
i en bransch

om konkurrensförhållanden

å ena sidan utredningar

fungerar

och å andra sidan analyser av hur marknaden

branschutredningar
s.k.

förhållanden

av institutionella

beskrivning

in. Detta gör att det knappast är meningsfullt
mellan

som enbart baseras på

och analys baseras på en

fall måste utredning

av primäruppgifter

former

analyser

Detta innebär att

marknadsanalyser.

bransch

att beskriva

bristerna

prisbildning

i konkurrensen

kostar i välfärdsförluster
kvantifiering

Det är vidare i många fall önskvärt

eller högre priser

analyser.

vilket

Detta fordrar

av konkurrensförhållanden

utredningar

att resultera i att man identifierar
åtgärder

enligt

de olika

snarast är att beskriva

någon bransch eller marknadsområde

som

i sig inte andra analysmetoder
eller branschutredningama.

i olika branscher

olika konkurrensbegränsningar

strategierna.

av

I andra fall rör det sig om att

än vad som gäller för de s.k. branschanalyserna

Flertalet

till analyser som går tvärs

fall kunna vara en fördjupning

utan bör i flertalet

analyser över flera branscher

branschövergripande

En sådan

för konsumenterna.

kopplad

analysen inom ramen för en branschstudie.
genomföra

vad konkurrensbegränsningar

kvantiñera

är inte med nödvändighet

över olika branscher

samt att påtala

och konkurrensbeteende

på marknaden.

mån försöker

att man i möjligaste

i en

av konkurrensförhållandena

del av en belysning

Det är en självklar

Det är mycket

kommer

som kräver

sällan som det inom

bara finns konkurrensbegränsningar

som endast kan hänföras till en av dessa strategier.

Detta innebär också att

det finns ett nära samband mellan utredningsverksamheten

och den löpande

marknadsbevakningen.

När det gäller hanteringen
fall så småningom

av cases

enligt konkurrenslagen

skall lämnas till marknadsdomstolen

som i många

för avgörande

finns
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det i denna fas av hanteringen
organisatorisk

projektgrupper

enhet eller särskilda

som skall förhandla

personer

skäl för att upprätta

givetvis

en särskild

där ansvaret ligger

med företagen ocheller

företräda

hos

konkurrens-

verket i marknadsdomstolen.

Vad gäller uppgiften
ten

aweckla

att

genom

vissa

förslag

konkurrenskommitténs

regleringar,

vill

inom områden där regeringen

konkurrensverk

måste ha en stor integritet

beslut när det gäller

förbättringar

inom

områden

jag

ifrågasätta

starkt

att sådana avregleringsutredningar

skall genomföras

politiska

till att öka effektivite-

att särskilt belysa möjligheterna

att kritiskt

beslutar om detta. Ett aktivt
och inte vara

granska

beroende

av

förslag

till

och lämna

konkurrensbegränsningar

där

endast

har

ytterst

beslutats av politiker.

Mot bakgrund
ett effektivt
vidare

av den integritet

starkt

kommitténs

instruktion.

har
Verket

rådgivande

att

skall

konkurrensverk

ett

bör vara ett självständigt

ett

självständigt

kan

däremot

ansvar

givetvis

inom

till

sig

ha en

organ där
för

ramen

jag

ha knutet

verkets
antal

ett

expertorgan.

konkurrensfrämjande

gäller

ifrågasätta

förslaget från kommittén

ningar till länsstyrelserna.
en viktig

förslag

Ett konkurrensverk

verksledningen

det

ifrågasätter

sätt kunna värna om en fungerande konkurrens,

lekmannastyrelse.

När

bör ha, för att på

som ett konkurrensverk

prisutredningar

Skälet är att

i form av prissamverkan

Detta slag av prisundersökningar
metodologiska
genomföra

problem

undersökningar

många utredningar

förutsättning

för

vidare

prissjpridningsundersökningar
utgör
för att avgöra

om det finns en

e.d. mellan olika distributionskanaler.
är vidare

att det inte

är

är vidare tillgången

med sådana

ofta förknippade

möjligt

med ett bibehållande

ett effektivt

jag

att överlåta s.k. prisspridningsundersök-

del vid konkurrensbevakningen

prisstelhet

vill

att låta

kvalitet.

av en rimlig

till en fältorganisation

uppgiftsinhämtande

länsstyrelserna
För

en nödvändig

med hög

kvalitet
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data. Vad gäller utredningsverksamheten

insamlade
värdet

även fortsättningsvis

av att ett konkurrensverk

uppgiftsskyldighetslag
tillämpningen

uppgifter

även för

av konkurrenslagen.

och institutioner

utredningar

har tillgång

Jämförelser

en
till

med andra utredande organ
tillgång

garanterar

som ger en överlägsen kvalitet

och en svarsfrekvens

till

som inte är begränsade

att uppgiftsskyldighetslagen

visar

vill jag till sist peka på

till

på denna typ

av undersökningar.

Sammanfattningsvis

kan

sägas att osäkerheten

arbetsuppgifter

konkurrensverkets

stor att det inte är möjligt

vissa

Samtidigt

av nuvarande

tidigt

uppgifter

tillkommer

att fastställa

t.ex.

ett antal nya arbetsuppgifter.
den detaljerade

penetrering

skall

ha. Detta

organisationen.

omfattning

vara en fråga

inom

som finns vid

SPKs verksamhet.

Det är därför alldeles för
råder

En stor osäkerhet

omfattning

bäst skall organiseras

av vilken

borde

i

som är möjliga om man i ett nytt verk skulle

som i dag ligger

det nya konkurrensverket

är så

NO och man kan

SPK och nuvarande

i fråga om de nya och ändrade uppgiftemas

noggrann

och inriktning

nya

sätt göra en dimensionering

att på ett sakligt

även peka på vilka besparingar
ta bort

och dess omfattning

det

det gäller

att peka på de rationaliseringsvinster

dagsläget. Det är möjligt
en sammanslagning

när

och innehåll.

kan fastställas

och inriktning

som i huvudsak

Hur

först efter
arbete

verkets

på en

ankommer

organisationskommitté

att utreda och utarbeta förslag till. Det nya konkur-

rensverkets

och den definitiva

styrformer

och ledningsgrupp
verkets ledning.

m.m.

Det är viktigt

att ett nytt konkurrensverk

ankomma

flexibilitet

organiseras

i verksamheten.

att fastställa ett exakt antal produktionsenheter

avgränsning

en klar

av ledningsfunktion

bör vidare vara en fråga för det nya konkurrens-

sådant sätt att man får största möjliga
således olämpligt

utformningen

mellan

en verksledning

dessa enheters

arbetsuppgifter.

ett
Det är

och göra
måste

Det

att själv fördela arbetet och uppgifterna

mellan

olika enheter från tid till annan. Med hänsyn till hur arbetsuppgifterna
variera

mellan

olika

tidsperioder

såväl storlek på och avgränsning

kan det vara angeläget

kan

att kunna ändra

mellan olika enheter som antalet enheter.
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Till

sist: integritetsfrågan

och roll

skall klart

riksdagens
Detta

är väsentlig.

preciseras

beslut utformar

blir

verksamhet

i en regeringsproposition.

regeringen

det väsentligaste

Det nya konkurrensverkets

en instruktion

instrumentet

och Verksamhetsinriktning.

konkurrensverket

uppgifter

På grundval

av

till konkurrensverket.

för att styra konkurrensverkets
Integritetsfrågans

inte skall ha en lekmannastyrelse

vikt

medför

att

samt att konkurrensver-

ket inte skall åta sig uppdra från andra än regering och offentliga

kommitté-

61.

Konkurrensverket

skall endast åta sig uppdrag under förutsättning

att verket

tillförs

medel

stör

särskilda

ordinarie

YTTRANDE

min mening ligger

med i MD

AV SAKKUNNIGE

konsekvenser

att tillämpa

Kommitténs

sikte på konkurrensområdet,

SÄRSKILT

påverkar

marknadsrättslig

YTTRANDE

i sina huvuddrag

erkänner

den

sitter
på

förslag att avskaffa intresseledamötema

tar

men jag utgår från att en förändring

där får

Jag anser inte att kommitténs

intresseledamötema

Av SAKKUNNIGE

är övertygande.

STAFFAN

SANDSTRÖM

fram förslag som

kommer att mycket verksamt främja det konkurrenspolitis-

med att nå en effektiv
konkurrenspolitikens

konsumenterna

NÄSLUND

lagstiftning

också för konsumentområdet.

för att avskaffa

HANS

I sitt nu lämnade betänkande lägger konkurrenskommittén

ka arbetet

eller

ett betydande värde i att intresseledamöter

när det gäller

konsumentområdet.

argument

inte

verksamheten.

SÄRSKILT

Enligt

så att uppdragen

och förstärker

konkurrens

stora vikt
på ett riktigt

för

marknaden.
samhällsekonomin

Förslagen
och för

sätt dess roll i samhällspolitiken.
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De avvikande

meningar

är dessa frågor enskildheter

Samtidigt

som i sig är viktiga.
som kommittéförslaget

Jag ansluter

utgör.

i den stora helhet
till huvud-

mig i allt väsentligt

nyss redovisade

dragen i denna helhet och till förslagens

inriktning.

i MD enligt generalklau-

till HD av sak som har prövats

Frågan om fixllföljd

avser vissa frågor

i det följande

som jag redovisar

för oss.

som är av betydelse

med vad som redan gäller i andra ekonomier

i nivå

föra rättsutvecklingen

vill kommittén

Genom den nya konkurrenslagen

sulen

Efter att ha redovisat

natur - talar för

Europakonventionen
och till

möjligt

överklagas.

Givetvis

att beslut
åberopar

har redovisat

kommittén

främst

enligt tilläggsprotokoll

generalklausulärendena.

inte beträffande

den stora vikten

anser jag

-

av

mot denna tanke större tyngd. Något formellt

i två instanser föreligger

prövning

skäl

min mening har dock de

denna slutsats. Enligt

redovisar

skäl som kommittén

härtill

till HD stannar kommittén

att så får ske. Man anger att övervägande

för att tillåta

krav

mot att tillåta att avgöranden

skall få överklagas

i MD enligt generalklausulen

principiell

för respektive

argument

av att få fram avgöranden
i rena
jag

generalklausulärenden

därvidlag

nr 7 till

Med hänsyn
så snabbt som
inte

få

bör

även de skäl i övrigt

som

för en sådan ordning.

som argument

Vänteperiod

I avsnitt

l2.2.4

föreslår kommittén

värv som uppfyller

en obligatorisk

Som motiv för anmälningsplikten

vissa förutsättningar.

erhålls en objektivt

anger kommittén

att härigenom

för de tidsfrister

som uppställs vid prövningen.

avser de frister
förvärv.

anmälan av företagsför-

fastställbar

Det framgår

kommittén

grundar

sitt förslag

därmed fått en alldeles speciell inriktning.

att kommittén

yrka förbud

mot ett

om vänteperiod

på har

vid vars utgång det inte går att bl.a.

De motiv

utgångspunkt
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Detta har medfört att de centrala problem
vänteperiod

still eller waiting-period

riod kan vara en för det enskilda

har kommit

företaget

värde

att sådana åtgärder

genomföras

på bästa

Därmed

Mot de nu påvisade nackdelarna
skall ställas det allmännas

bedömningen.

Får företagen

dem åt. Även

betydande

också

förlängningen

det

för i första hand parterna i förvärvsavtalet
möjligheter

kan det bli mycket

börja integrera

om man rent fysiskt

på marknaden.

svårt att

dem finns

kan sära mellan

de skiljs
- även om

om varandra

inte konkurrerar
- efteråt

effektivt

kan

kunskaper

distributionsförhållanden

insyn

i

som

att företagen

med varandra.
strategier

kostnadskalkyler,

och

m.m.

Det är efter överväganden
så att once

avse

en

vill jag peka på bl.a. att de

Härvidlag

så ingående kunskaper

kan komma att förvärva

av

om så skulle visa sig befogat vid den slutliga

risk att det ena av dem, eller båda, visar sig ha försvagats

konkurrensfaktorer

eggs

skall kunna

intresse av att behålla realistiska

förvärvet,

att kunna förhindra

Sådana

i

berörs

tvungen

intressen häwidlag.

allmännas

skilja

innan

i många fall är av

för att förvärvet

sker omedelbart

sätt.

åtgärd. Den

tiden är förvärvaren

trots att det troligen

att avstå från verkställighetsåtgärder,

sidan. Väntepe-

konkurrensmyndigheten

Under den följande

får genomföras.

något

mycket ingripande

innebär att företaget är tvunget att underrätta
förvärvet

genom s.k. stand

som aktualiseras

av detta slag bildligt

brukar problemet
impossible

you have made an omelet

beskrivas

to unscramble

the

som ett flertal länder samt EG beslutat sig för att införa vänteperiod-

system.

Med hänsyn till olägenheterna
bakom

utländska

system med vänteperiod

mälningsskyldigheten
ställts

upp

överskridit

krav

för de berörda företagen
varit

till stora företagsförvärv.

på förhandsanmälan

vissa höga gränsvärden.

när

har målsättningen

att begränsa

förhandsan-

Så har t.ex. i EG och USA
förvärvspartemas

omsättning
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Jag delar kommitténs
och bör införas.

uppfattning

Tidsfrister

skall ske helst bör formuleras

för förvärvsprövning

i själva lagen,

anges i lagtexten

förvärv

och regeringen.

inte

förvärvsavtalet

Jag har inte invändningar

senare än sex månader
restriktion

förhindra

en granskning.

mot dessa.

att åläggande
efter

att

det att

för lagens tillämpning.

gör det lättare att genom hemlighållande

anmälas

utsträckas.

får meddelas

slöts innebär en olämplig

Bestämmelsen
måste

med

för konkurrensverket,

anser jag att den i 38 § intagna bestämmelsen

Däremot

behövs

i det förut anförda.

marknadsdomstolen

anmäla

om vänteperiod

Med hänsyn till frågans vikt anser jag att förutsättningarna

för när förhandsanmälan
utgångspunkt

att bestämmelser

av ett förvärv

som

Jag anser att tiden

måste

Den torde dock kunna begränsas till ett år utan att olägenhetema

för det allmänna

blir alltför

Anbudskanellförbudet
anbud s.k.

-

stora.

undantaget för samfälld prestation

med gemensamt

konsonieundantag

Konsortiebildningar

mellan

konkurrenssynpunkt.

Speciellt gäller detta samverkan mellan mindre företag.

Kommittén

har

marknadsandelsspeciella

anbud,

0.d.

om

tryckligen

---

går

det

behövs

i vissa

fall

som inte

skulle

fall

visa

kan

täcks

egna resurser

inte träffar

eller

för

formulerar

avtal

samgåendet

är otillräckliga

från

av de generella

Kommittén

att

nyttiga

undantagsmöjligheter

samman för samfälld prestation

det

som innebär

med gemensamt
föranleds

om

av att

beställaren

ut-

anger att han godtar förfarandet.

När det gäller fallet otillräckliga
en tolkning

många

att

så sätt att förbudet

näringsidkama

näringsidkarnas

är i

och småföretagsundantagen.

undantaget

att näringsidkare

för

stannat

konsortiesamverkan

anbudsgivare

innebärande

beaktas.

resurser

har inom kommittén

att endast respektive

En sådan tolkning

har dock

diskuterats

företags disponibla
befunnits

innebära

resurser
alltför
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tänjbara

utredningar

det

göra

på en princip

nödvändigt

bedömningar.

och

Jag delar kommitténs

kringgås.

om disponibla

avgörande.

Enligt

Bestämmelsen
uppfattning

företagen.

in

komma

lätt

kunna

inte bör bygga

att bestämmelsen

inrymmer

kan emellertid

Det

totala resurser skall vara

också

befaras

ändock

på bedömningar

lämpningen

kan

försvarbara

i att beakta resurser

avgränsning

denna

mer rättssäker
i till-

att domstolen
det

av t.ex.

ekonomiskt

på långa avstånd från ett visst aktuellt

Det kan i så fall bli fråga om allmänna rimlighetsbedömningar

projekt.
sannolikt

rättstillämpning
det enskilda

innebörd

reella

som troligen
fallet.

förskjuts
blir

därmed

utpräglat

många prejudikat

från rättspolitiska

Detta är i flera avseenden olyckligt

min mening är det mot denna bakgrund

hantera de sannolikt

ganska

är nyttiga.

för att lagen
av betydelse.

att dispensvägen

som faller

utanför

och som inte skadar konkurrensen

Ett dispensbeslut

i

utgångspunkter.

lämpligare

fall av samverkan

generella marknadsandelsundantaget,

en

tid innan

att dröja avsevärd

skall kunna få en styrande effekt

på denna punkt överhuvud

till

mån

på omständigheterna

inriktad

I så fall kan det komma
kunnat skapa tillräckligt

rättstillämpningen

i avsevärd

som
Frågan

förbud.

blir svåra att hantera inom ramen för ett generellt

om förbudets

tvärtom

också

skulle

resurser.

mening

min

komplicerade

mycket

även om den är klarare och i den meningen

komplikationer,

Enligt

med

har i stället stannat för att företagens

Kommittén

för

och

gränser

torde i allmänhet

det
utan

kunna tas relativt

snabbt av konkurrensverket.

Av specialmotiveringen

framgår

samarbetande

har möjlighet

företagen

att förbudet

att självt

företag som inte självt kan utföra prestationen
det samarbetar

gäller

så snart något av de

utföra

prestationen.

träffas alltså av förbudet

med ett annat företag som kan utföra prestationen

självt.

Ett
om
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Ett så långtgående
sig opåkallat.

som rättspolitiskt

ansvar framstår

Att bedöma ett annat företags

torde i vissa fall vara närmast omöjligt
svårt

att se något hållbart

effekten

bör rimligen

motiv

och redan i

resurser för ett visst projekt

för en utomstående.

Det är dessutom

för ett sådant ansvar.

vara tillgodosedd

kunnat klara prestationen

olämpligt

Den preventiva

genom att det företag som skulle ha

självt kan åläggas konkurrensskadeavgift.

En konsekvens av att det företag som inte skulle ha klarat prestationen
ändock träffas av förbudet

blir att detta företag också

Även detta framstår

skadestånd.

som negativt

självt

kan åläggas att betala

från rättspolitiska

utgångs-

punkter.

Av

det anförda

avseenden

utan

framgår

att jag

inte kan godta

förordar

förändring

därvidlag

förslaget
under

i nu berörda
fortsatta

den

be-

redningen.

Det föreslagna

undantagsfallet

min mening omformuleras
uttrycklig

skaffa

förbjudet.

så att det framgår

och i förväg framställd

man att det uppkommer
söker

där beställaren

Det är inte lämpligt

att samverkan

önskan av beställaren.

situationer

sig absolution

godtar förfarandet

där samverkande

för ett förfarande

i fråga sker på

I annat fall riskerar
företag

i efterhand

som annars skulle

att på detta sätt lägga i beställarens

att avgöra om en redan vidtagen konkurrensbegränsande
det förbjudna

bör enligt

vara

händer

åtgärd skall tillhöra

området eller

Undantaget från förbuden

betrafande samarbete mellan mindre näringsid-

kare

Som skäl för att införa
näringsidkare

ett särskilt

anför kommittén

ge dem möjlighet

undantag för samarbete mellan

att samarbete mellan sådana företag - för att

att med större effektivitet

eller andra företagsgrupperingar

mindre

-

konkurrera

inte skall motarbetas.

med större företag
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gäller

stärkande av de mindre företagens

marknaden.

så länge som det

mig inte ett undantag med ett sådant syfte,

Jag motsätter

konkurrenskraft

på den relevanta

för sådant samarbete öppnas dock i betydande mån

Ett utrymme

för förfaranden

redan genom det undantag som givits i 10 § 1 p, nämligen
som inte
relevanta

del av marknaden.

avses den

Därmed

marknaden.

Det föreslagna
kommittén
mindre

en väsentlig

omfattar

behöver inte ha att göra med stärkandet av

valda formuleringen,
konkurrenskraft

företags

relevanta

trots den av

särskilda undantaget i 10 § 2 p har i realiteten,

marknad.

medger nämligen

Undantaget

på sin marknad.

samarbete mellan mindre

har t.ex. en stark eller rent av domine-

företag även när dessa tillsammans
rande ställning

e.d. på samma

företag

större

gentemot

på att dessa

därvid

grundas

Undantaget

företag är att se som mindre än andra företag även när dessa andra företag
marknaden.

Det

skäl för att i det sistnämnda läget-

när

sig utanför den för de mindre företagen relevanta

befinner

finns dock inget konkurrenspolitiskt
de större

företagen

förbuden

undanta

nämligen

på en annan marknad

de mindre

delningskarteller,
väsentlig

arbetar

när

företagens

dessas kartellsamarbete

del av deras relevanta
ointressant

större företag,

marknad.

om mindre

om dessa

konkurrenskraften

pris-,

de generella

från

-

anbuds-

eller

marknads-

omfattar

i

fall

vart

näringsidkare

starkare jämfört

blir

till de mindre.

är konkurrenter

marknad

med

Ett stärkande av

måste därför vara relaterat till sådana större företag

är verksamma på samma relevanta

en

är det

Från konkurrenssynpunkt

som de samarbetande

som

mindre

näringsidkarna.

Jag har i och för sig förståelse för att det i vissa särpräglade
motiv

för att tillåta

omfattar

en väsentlig

små dagligvarubutiker
relevanta

marknaden

samarbete

om exempelvis

del av marknaden,
i glesbygd,

priser

fall kan finnas

trots att samarbetet

eller mer. Ett sådant fall kan vara

när aktörerna

på grund

blir mycket lokal får en stark ställning

av att den

där, samtidigt
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som det på grund av det stora antalet artiklar

i sortimentet

kan finnas skål

för att godta ett samarbete.

Jag har svårt att se andra situationer

där det från konkurrenssynpunkt

vara befogat att tillåta t.ex. priskarteller
samarbetets omfattning
införa

ett förbud

mellan mindre näringsidkare

på den relevanta marknaden.

exempelvis

Skulle det dyka upp situationer
en väsentlig

finns särskilda

inom EG, ser på samarbeten

av detta slag.

marknaden

eller mer bör i

ske. Om det visar sig att det för en hel bransch

skäl som kan tala för att inte upprätthålla

bedömas om det bör införas möjlighet

förbuden,

får då

till ett särskilt gruppundantag

för den

anger på branscher där näringsidkama

genom

branschen.

som kommittén

De exempel
det föreslagna
skiljer

del

där det kan finnas skäl att godta samarbete

del av den relevanta

första hand dispensprövning

berörda

en väsentlig

eller mer. Ett sådant synsätt stämmer dessutom väl med hur

man i andra länder,

som omfattar

för att

också den

är

att sådana till själva sin art är skadliga när dessa omfattar
av en marknad.

oavsett

Utgångspunkten

mot pris- och marknadsdelningskarteller

kan

småföretagsundantaget

sig från varandra

som är gemensamt

skulle undgå att träffas

i flera avseenden.

för dessa branscher.

av förbuden

Det finns alltså inget mönster

Några egentliga

motiv

varför just

dessa skall vara undantagna anges heller inte. Det finns anledning

att gå

närmare på de aktuella branscherna.

När det gäller jordbruksprodukter
omständigheter

föreligger

stället ske med missbruksbestämmelsen,
som skadligt.

generella

förbud

är då avgörande
konkurrens

min mening

som talar för att de enskilda lantbrukarna

kunna samarbeta utan hinder av ett generellt

framstår

enligt

förbud.

särskilda

i primärledet

Ingripanden

kan då i

när samarbetet i det enskilda fallet

På jordbruksområdet

finns därför

anledning

att från

göra undantag för samarbete inom primärföreningar.
att det på den marknad

mellan primärföreningarna.

skall

där lantbrukarna

verkar

Det
finns
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som kommittén

På de andra områden
traler,

kan jag inte se grunder

delningssamarbete

för att ett pris-.

näringsidkarna

från de generella

undantagna
skillnad

mellan

det något omfattande

exempelvis

vissa lastbilscentralers

ingen

Det finns

arbete för dessa

kostnadskrävande

nuvarande

anledning

för samhällsekonomin

på andra områden.

sammansättning

rådet måste ges långt

att anta att ett pris-,

och arbets-

kan upprätthållas

för en del näringsidkare

mindre

eller

negativa

även på transportom-

än de olägenheter

större tyngd

anbuds-

från

än sådant samarbete

och för konsumenterna

Att konkurrensen

i

av förändringar

behov

på just detta område medför

marknadsdelningssamarbete

medföra

Några

på marknaden.

kan inte heller utgöra skäl för att dessa skall undantas generellt

förbuden.

effekter

Till

eller liknande är inte behövliga.

att medföra

kan komma

kanske

vara

och bestämma sitt pris.

företag att var för sig kalkylera

förbuden

skall

säljer såväl taxiföreta-

till förbrukama

för förädlingsverksamhet

medför

heller

marknads-

på dessa marknader

från vad som är fallet på jordbruksområdet

stora investeringar

ordning

anbuds- eller

oavsett samarbetets omfattning.

förbuden

gen som åkarna sina tjänster direkt

Att

pekar ut, såsom taxi och lastbilscen-

det eventuellt

kan

att i viss mån få ändra på sina invanda

rutiner.

Med de skrivningar
sammanslutningar
dominera

kommittén

av små lastbils-

sin marknad,

konkurrensen.
regleringen

upphandling
leverantörer

och taxiföretag,

skulle i praktiken

Förslaget

av taximarknaden

som där

kan

helt

konkurrens

bedömningar

blir

tämligen

meningslöst

saknas. Kommittén

i fråga om avregleringen

nät av privata
godtas, också

Att söka tillämpa

med missbruksbestämmelsen.

vid sidan av taxiföretag

förslag för ett misslyckande

också innebära att den statliga

kom att ersättas av omfattande

som, om kommitténs

svåråtkomliga
i

skulle undantas inte bara lokala

utan även t.ex. länsvisa eller större, oavsett effekter

konkurrensbegränsningar
blir mycket

framlagt

där

alternativa

bäddar

med sitt

på taxiområdet

innan
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de positiva

även när samarbetet täcker en väsentlig

lastbilscentraler

marknaden

från

när samarbetet omfattar

riktar

Undantaget

konkurrensrättsligt
verksamheten.

förbuden

de generella

ekonomiska föreningar

Enligt

i fråga

del av

mellan

om samarbete

företagsformer

sig på att skilda

Ekonomiska

till framförallt

negativa effekter
att företagen

att organisera

företagsformer

och liknande

föreningar

behandlas

skall

på hur man väljer

olika just beroende

Något skäl eller någon förklaring

just därför

en väsentlig

m.m.

in

i förhållande

få mindre

inte

eller mer, får prövas dispensvägen.

Undantaget

därvid

del av marknaden,

på den relevanta marknaden.

hämmar eller är ägnat att hämma konkurrensen
så är fallet,

och

är så stark att samarbetet

vara att sidokonkurrensen

huruvida

taxi

bl.a.

för att godta sådant samarbete

förutsättningen

eller mer. Den grundläggande
bör i princip

som omfattar

göra undantag

förbuden

de generella

inte några bärande skäl för att

min mening

finns det enligt

Sammantaget

Frågan

fått en rimlig

av konkurrensmöjligheter

att komma fram.

möjlighet

från

av införandet

effekterna

gynnas

aktiebolag.

till varför samarbete mellan företag skulle

för samhällsekonomin

är organiserade

och för konsumenterna

i viss form

anger kommittén

ej.

i fråga om sådana negativa effekter

min mening kan någon skillnad

knappast heller uppkomma.

Att jämföra
kommittén

en s.k.

federation

också framhåller.

med en koncern

En koncern är

ett företag som är en enda ekonomisk
att organisera
enheter.

flera

företag

är inte hållbart,

endast ett sätt att organisera

enhet, medan en federation

som var

för

vilket

sig är fristående

är ett sätt

ekonomiska
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med mycket

av undantaget,

konstruktionen

Den juridiska

svårigheter

torde vidare leda till så omfattande

vaga gränser,

när regeln skall tillämpas

att

redan detta är grund nog för att inte göra det nu aktuella undantaget från de
generella förbuden.

är tillåtet

Gränserna för när det enligt kommittéförslaget

att samarbeta är dessutom mer att se som dispensgrunder.

tillämpning

förbudens

undanta

som finns

det samarbete

AB. Dessa fall bör enligt min mening prövas dispensvägen,
omfattar

en väsentlig

föreningarna

på. Om samarbetena

är verksamma

kommer

ägnade att hämma konkurrensen

länsför-

om samarbetet

som bolagen

mer av de marknader

del eller

mellan

genom OK Marknadsservice

samt mellan OK-föreningama

säkringsbolagen

för att från

är tillkommen

det som om regeln

förefaller

Rent praktiskt

inte hämmar

eller

eller

är

dispens att kunna ges.

Skadestånd

En

viktig

tanke

införande

bakom

av

möjligheten

till

skadestånd

på

effekten,

att

och reparativa

den preventiva

konkurrensområdet

är, förutom

ge ett incitament

enskilda att själva agera mot konkurrensbegränsningar

och att därigenom

avlasta det allmänna

frigjorda

resurserna kan därvid sättas in

amerikanska

brukar

Svensk skadeståndsrätt

givit

tillkomst

har med en kortfattad
för

skadeståndsskyldighet
ålägganden

enligt

den

tre gånger

små skadeståndsbelopp

i ett

har för

övrigt

ända sedan

funnits

år 1954 men inte utnyttjats.

motivering

förfaranden

allmänna

Det

till skadestånd vid brott mot förbuden

och anbudskarteller

konkurrenslagstiftningens

De

sådana incitament.

anses leda till

Möjlighet

perspektiv.

mot bruttopriser

Kommittén

andra, angelägna uppgifter.

systemet med att döma ut skadestånd motsvarande

skadans värde har uppenbarligen

internationellt

arbete.

från resurskrävande

stannat för att inte föreskriva

som kan träffas

missbruksbestämmelsen.

av förbud
Däremot

eller
har
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kommittén

ansett sig kunna knyta skadeståndsskyldighet

utgör missbruk

Jag riktar

av dominerande

givetvis

utsträcks

till

bakgrund

fall av missbruk

av det nyss påvisade

skadeståndsrätten

dock

som mindre

dominans

framstår

det i den praktiska
myndigheten

från

allmän

inskränkningen
Vid

fall

till

ställning.
synpunkt

resursbesparing

av att

av marknads-

starkt involverat,

kan framstå som naturligt

varför

att konkurrens-

själv för talan. I andra fall, t.ex. vid leveransvägran
leverantörs

Mot

dominansmissbruk

av missbruk

intresset normalt

tillämpningen

icke dominerande

omfattning

av dominerande

enskilda företag att själva agera mot

tillfredsställande.

är vidare det allmänna

mot att skadeståndsskyldigheten

intresset

bör ge incitament

konkurrensbegränsningar

som

ställning.

inte någon invändning

att omfatta

till förfaranden

från en

sida, synes det kunna innebära en värdefull

för det allmänna om leveransvägrade

företag själva i större

drev processerna.

Jag anser därför att det vid den fortsatta beredningen
bör övervägas

vilka

som kan ligga

i utsikten

generalklausulfallen

Vägledning

möjligheter
till

av kommitténs

förslag

som kan finnas att stärka det incitament

Övervägandena bör då gälla

skadestånd.

i sin helhet.

i lagtexten rörande omständigheter

som särskilt bör beaktas vid

ett konkurrenstest

I utländsk lagstiftning
de viktigaste

av de omständigheter

EGs rådsförordning
sådan uppräkning
marknadsställning
törernas

och

leveranser
marknaden,

på konkurrensområdet

eller

2 p.

av företagskoncentration
1

Där

samt deras ekonomiska
konsumenternas
marknader,

utvecklingen

att lagtexten anger

som bör beaktas vid ett konkurrenstest.

om kontroll
i Art.

förekommer

anges de berörda
och finansiella

valmöjligheter,
rättsliga

av tillgång

eller

innehåller

andra

och efterfrågan

hinder

företagens

styrka,

företagens

leveran-

tillgång
för

en

inträde

till
på

på de aktuella varorna
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och tjänsterna,

avnämarintressen

i mellanliggande

tionsled samt vidare utvecklingen
de förutsatt

och slutliga

av tekniskt och ekonomiskt

att denna utveckling

distribu-

framåtskridan-

är till gagn för konsumenterna

och inte

utgör ett hinder för konkurrensen.

En exempliñerande
belysning

av konkurrenstestets

vägledning

företagens

och advokater.
räkning

uppräkning

av detta slag är ägnad att ge en värdefull
innebörd samtidigt som den ger en preliminär

företrädare

Av rättspolitiska

och rådgivare,

såsom företagsjurister

skäl anser jag därför

att en sådan upp-

bör ingå i lagtexten.

Den nya konkurrensmyndigheten

Jag anser att verksamheten
skall självfallet
att utredningar

skall ha en uttalat operativ

ta egna initiativ

oberoende av politiska

inte skall bedrivas i verket,

syfta till att få till stånd en effektiv

Verket

skall i huvudsak

ägna sig

Verket

beslut. Detta innebär

men väl att all utredning

skall

konkurrens.

att söka undanröja

slags konkurrenshinder,

nämligen

ärenden

och olämplig

samt regleringar

inriktning.

privata

eller begränsa två

konkurrensbegränsningar

tillämpning

av regleringar

KLavregle-

ring.

Arbetet med KL-ärenden
ske samordnat,
branschenheter.
gränsningar

lämpligen
Skälet härtill

insatser.

skall enligt min uppfattning

i sådana enheter
är att regleringar

ofta är sammanvävda

Även marknadsanalyser
analyserna

och avreglering

som i betänkandet
och privata

med varandra

kallas

konkurrensbe-

och inbördes

bör ske på branschenhetema.

i regel

beroende.

Detta säkerställer

görs på ett sådant sätt att de kan ge underlag

att

för operativa
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övertyga

beslutsfattare

motiverar

en avveckling

sådana argument

till stor del i att med vägande sakskäl

består i praktiken

Avregleringsarbetet

har negativa

att en reglering

om

eller förändring

av regleringen.

kan ibland

behöva

som

Framtagandet

utredning.

kan ibland kräva en mer omfattande

talan i KL-ärenden

effekter

av

Också en

med utredningar

underbyggas

av

större omfattning.

Bl.a.

det nu sagda kan motivera

utredningsverksamhet.

bör vara betydligt

skäl talar häremot.

framträda

och fungera

roll

Därvid

inte bli större än som

i samhällsekonomin
skall

verket

måste

Konkurrensverket

samt självt fritt och

till privata

bör vara att

i objektiva

som talesman för konkurrensintressena

som kan finnas i anslutning

rensbegränsningar.
självständigt

bransch-

avdelningen.

Verkets

konkurrensintressena.

särintressen

t.ex.

bör enligt min mening inte ha någon uppdragsverksamhet.

Konkurrensverket

försvara

för

bibehålls talar för att utredningsav-

bör i vart fall

svarar mot hälften av den operativa

Flera

utredningsmetodik,

mindre än den operativa avdelningen

Utredningsavdelningen

enheterna.

i

avdelning

byggas upp.

Vikten av att verkets operativa inriktning
delningen

har en särskild

kunskaper

kan

Där

och ekonometri,

statistik

att verket

gentemot de

och offentliga

också

här

former

konkur-

uppträda

helt

eget ansvar bestämma bl.a. var och när

insatser skall göras.

Skall nu verket bli uppdragstagare

och ansvara för t.ex. avregleringsutredopartisk uppdragsgivare

finns det

en betydande risk för att verket tvingas att ta ett förstahandsansvar

även för

ningar där verket arbetar för en i princip

de regleringsintressen
Därmed

förlorar

som står i motsatsställning

verket sin tydliga

konkurrensintressen.

till konkurrensintressena.

roll som fristående företrädare

för dessa
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En annan risk består i att beställarens önskemål kanske inte överensstämmer
med verkets egen uppfattning.
i sådana situationer

Då uppstår en målkonflikt

kanske varken i själva utredningen

remissbehandling,

kan ge uttryck

konkurrensvårdande

nyss anförda

sektorer.

Att gå in på analys av

och lämna förslag i fråga om avreglering
uppgift.

av grundläggande

sådana utredningar

roll blir

inte tolkas så att jag motsätter mig att resurser

av en viss reglering

en viktig

Verkets

blir lidande.

skall användas för att granska reglerade
effekterna

eller senare, t.ex. vid

för sin egen uppfattning.

suddig och konkurrensintressena

Det nu sagda skall självfallet

inom verket som

Det är dock mot bakgrund

betydelse

på eget initiativ.

att konkurrensverket

En sådan ordning

är

av det

genomför

är också av betydelse

för verkets effektivitet.

Den

kunskap

konkurrensfrågor
verket

deltar

och

erfarenhet

konkurrensverket

som

skall givetvis

kunna utnyttjas

i avregleringsutredningar,

där

förfogar

i

över

genom att företrädare

för

står

för

annan

än verket

utredningen.

Utkastet anger endast regeringen
givare.

och offentliga

Detta är i sig en nödvändig

uppdragsverksamhet,
begränsningen
en jämn

vilket jag

eftersom

verksamheten

begränsning

något

som

uppenbarligen

separat.

Det är klart

lösas med att man avskedar personal
när den går upp. Eftersom

kompetens

kan emellertid

övriga

faktorer

att ge

olämpligt

att

sysselsätts med andra uppgifter

korssubventionering.

nyanställer

av

förutsätter

är dålig. Både NO och SPK har kritiserat

statliga verk för sådan indirekt

bortsett

följer

kommer

utkastet

personer avdelade för uppdragsverksamheten

problem

om man alls skall ha en

att en så liten köparkrets

skall redovisas

i verket när orderingången

som uppdrags-

dock motsätter mig. Emellertid

att det är osannolikt

sysselsättning,

utredningar

andra

I och för sig kan detta

när efterfrågan

går ned och

det är fråga om personal med speciell

en sådan politik

bli

mycket

som talar mot denna politik.

dyrbar,
Upplärning

alldeles
av en
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tar i regel åtminstone 6-12 månader. Härtill

i NO-arbetet

nyanställd

kommer

personal, om den erbjuds anställningsför-

att det blir svårt att få kvalificerad
som är så osäkra.

hållanden

bör inte ta över kommerskollegiets

Konkurrensverket

använder ca 10 personer i detta arbete. Verksam-

Kollegiet

handelshinder.

arbete med tekniska

och synpunkter

från olika håll,

dels av ett tekniskt ganska omfattande notiñkationsförfarande.

Det finns inte

heten består dels av insamling

av uppgifter

som motiverar

något konkurrensintresse

att detta arbete sker hos konkur-

rensverket.

gium

etablera ett samarbete med kommerskolle-

bör konkurrensverket

Däremot

rörande

ställningar

handelshinder

tekniska

samt utnyttja

som bas för initiativ

och kunskaper

kollegiets

samman-

mot konkurrensbe-

riktade

gränsande handelshinder.

ständigheter

min uppfattning

får enligt

Konkurrensverket

åläggas regleringsuppgifter.

Ett sådant fastslående framstår
tidigare

tradition

som särskilt angeläget med hänsyn till SPKs

insatser skall göras.

budsmannen.

Skulle

för något

eget ansvar bestämma bl.a. var och när

konkurrensverket

maktcentrum

konsumentkollektivets
ämbetets väl inarbetade

komma

i samhället

inte bara den formella

Då försvinner

måste uppträda helt

att konkurrensverket

samt självt fritt och

organisationsformen

den ganska stora

och till

som föreslås ingå i verket.

I det föregående har jag framhållit

instrument

inga som helst om-

Detta måste slås fast mycket klart.

som prisregleringsmyndighet

utredningsavdelning

självständigt

under

att fungera

förloras

benämningen

genom

som ett
den nya

näringsfrihetsom-

nämligen även de garantier för en utveckling

bästa
funktion

detta område som är inbyggda
och verkningssätt.

till

i själva NO-
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Bland dessa garantier
rensverkets

vill jag i första hand sätta rättssäkerheten.

arbete skall ha en uttalat operativ

ut på att få till stånd en effektiv

konkurrens.

inriktning

gen byggs i det nya systemet in kraftfulla
syften. Själva tyngdpunkten
liksom

nu ligga

framdeles

konkurrensverket.

beslut kommer
påverkansmedlet.
hetssynpunkt

också för att

Till

bokstav

och mening.

konkurrensverket

helt nödvändigt,
formell

den största

att verket utövar sin funktionella

av konkurrenslagens

närvarande

och reell integritet

mer

än bindande

vara det avgörande

betydelse

från

rättssäker-

makt på ett sätt som rätt styrs
detta

För att garantera

av största betydelse,

Såväl statsmakterna

som näringslivet,

obefogade

kunna

bli

misstankar

förödande.

konkurrensverkets

därvid

mer eller

som ofta har betydande

-

de krafter

med rätt

mindre

eller

styrs utifrån

säkerligen

ekonomisk

förekommer
orätt
blir

- att

verkets

svårt lidande. Verkets
och makt,

styrka

i samhället

skulle

som

kommer

man upplever

ha

atti former som är dolda för utomstående påverka konkurrensver-

Vid

förlust

auktoritet.

Detta

effektiva

man nämligen

och arbetsresultat

att söka påverka

möjlighet
ket.

Tror

agerande i övrigt.

eller som styr verkets

om att sådan påverkan

handlande

förhandlingsverksamhet
motparter,

om att det

står fritt från dold eller öppen påverkan som försvagar

dess handlingskraft

Redan

- men

att säkerställa

massmedia och andra måste med fog kunna känna sig förvissade

eller förlamar

och

NO

för verket.

efektivitetsskäl.

nya konkurrensverket

att

lägga ett ansvar som kan utkrävas
det
- är

och även härvidlag

detta kommer

för

organet,

lagens

högst sannolikt

kommer

att också i framtiden

Det har därvid

kommittéförsla-

medel för att förverkliga

Förhandlingsverksamhet

säkert i praktiken

kommer därmed

Genomförs

i rättstillämpningen

hos det exekutiva

och i sin helhet

Verksamheten

att bli ett utflöde av den nya konkurrenslagen.

Konkur-

av integritet

tappar

skadar givetvis

instrument

för att främja

verket skall utgöra. Rättsosäkerhet

verket

med

konkurrensverkets
konkurrensen

andra
förmåga

ord

samtidigt

att vara det

som kommittén

avser att

skapar alltså även effektivitetsförluster.
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Till

att i ett sådant tänkt,

detta kommer

fattarna inte framträder

läge de reella besluts-

olyckligt

öppet och står under lagens kontroll.

Man får därvid

även en situation

som leder till det blandade ansvarets negativa följder.

slutsats blir

alltså den att det nya systemet mäste helt garantera

Min

verket uppträder
om slagkraftiga

och upplevs uppträda - med full integritet,

-

Behovet
arbetsfält

av sådana garantier

politiska

och motstånd

offentliga
inför

speciella

av det alldeles

hur

en domstol

av hänsyn till

bl.a.

gör det än mera viktigt

agerande ett kraftfált

genom bl.a.
arbetar

kan motsvarande förhandlingsarbete

öppen ridå,

hållanden

och andra aktörers

kan bli avsevärda

med

Jämfört

ningar.

särskilt

som både NO och SPK verkar pä. På detta område bildas genom

starka ekonomiska,
tryck

och effektivt.

rättssäkert

understryks

bl.a. i fråga

stöd och fog för sig. Först då kan

insatser som har rättsligt

det nya systemet bli tillräckligt

att

olika

intressemotsätt-

i förhandlingar

som

hos konkurrensverket

berörda

företag.

där

inte ske

Nu nämnda

att från rättssäkerhetssynpunkt

är

för-

ställa de

högsta krav på verkets integritet.

som jag nu har angett är det naturligt

Men den policyinriktning
ansluta mig till innehållet
Eirefelt

lämnat

i den reservation

som Ulf Bemitz

för mig att
och Christer

i fråga om en styrelse för det nya konkurrensverket.

delar deras uppfattning

att verket

Jag

bör förses med styrelse och ansluter

mig till de skäl de åberopat till stöd för detta ställningstagande.

Jag vill

tillägga

att vad jag anfört

näringsfrihetsombudsmannen
nen.

här i sig talar för

på något sätt bibehålls

att benämningen

i den nya organisatio-
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SÄRSKILT

AV SAKKUNNIGE

YTTRANDE

mest centrala uppgifter

En av denna kommittés
konkurrenslagen.

delvis

tidspress.

extrem

på ett

konkret

plan.

Slutsatser

åsyftat ett i stora drag förutbestämt

rör vitala samhällsekonomiska

till

alltid eftersträvas,

priset

sänkt

av

graverande
bruksparagraf

sammanträdet,

förvärvskontrollen

på resonemangsvisa

känslan

har det under

att uppläggningen

i utredningsarbetet

men denna blir falsk om tidsvinsten
förslag

på

och

finner
-

jag

förslaget

till utredning,

Direkt

till

ny

miss-

och förslaget om möjlighet

i kommittén

till

först vid näst sista
De presenterades

något i hög grad anmärkningsvärt.

förslag

synvinkel

bör

skall köpas

konsekvensanalys.

månad före slutsammanträdet.

att det huvudsakligen

Ur industrins

magert eller rent av

Dessutom

Effektivitet

Dessa behandlades

Jag menar att kommitténs

ning.

radikala

allra helst som konkurrensfrågoma

intressen.

kvalitet

halvannan

utan tillstymmelse

på

resultat.

lagens kämbestämmelse

-

företagsuppbrytning.

gående brister

sig från

den utgångspunkten

från

menligt

sett ganska

vilar

verifierade.

beklagliga,

Jag finner dessa förhållanden

givetvis

förslag

och

svårt att frigöra

gång varit

det totalt

och ibland påfallande

antaganden som jag anser otillräckligt
arbetets

men likväl fått bedrivas

blir därför många gånger ytlig och kan inte föras ned

Analysen

obefintligt.

för

av den

svårbedömda

att detta inverkat

Jag menar

är inte övertygande

lagförslaget

frågeställningar,

Faktaunderlaget

utredningsresultatet.

har varit översynen

har rymt ofta ekonomiskt

Arbetet

komplicerade

och juridiskt-tekniskt
under

STENLUND

arbete och resultat

Kommitténs

gällande

ANDERS

till

ny konkurrenslag

har sådana djup-

måste avvisas som grund för lagstift-

framstår

den utvidgade

som särskilt förkastlig.

och byråkratiserade
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Det skulle här föra för långt att kommentera
sig förtjänar
viktiga

en kritisk

granskning.

allt i betänkandet

Jag inriktar

som i och för

mig sålunda på principiellt

frågor.

Konkurrenspolitik;

Konkurrensen
ohämmad.

konkurrenslagens

är, som kommittén

Redan produktens,

ofta inskränkningar.
slag av offentliga
avreglering,

konstaterar,

teknologins

Allvarliga

aldrig

fullkomligt

och marknadens

konkurrenshinder

regleringar.

i

omfattande

ett

syftar till att begränsa konkurrensen

medför

med olika

är, trots påbörjad

nätverk

Också företag och andra marknadsaktörer

fri och

karaktär

sammanhänger

Den svenska ekonomin

insnärjd

alltjämt

föreskrifter.

roll

av

vidtar

offentliga

åtgärder som

eller som får sådana bieffekter;

dessa

kan vara av många olika slag och kan med vissa undantag inte utpekas som
samhällsekonomiskt

generellt

vidmakthålla

skadliga.

Möjligheten

sådana konkurrensbegränsningar

är inte sällan beroende

att

upprätta

och

med betydande negativ verkan

av att det i botten

finns

en skyddande

offentlig

reglering.

konkurrenspolitik

Begreppet

är vidsträckt

och avser alla åtgärder

från det

allmännas sida som har till ändamål att påverka konkurrensförutsättningama
i ekonomin

som

helhet

konkurrensstimulerande
konkurrenspolitiska

eller
syfte

inom

medlen. Kommittén

bör drivas längre och mer konsekvent.
och utvecklas,

verksamheten

bedrivs

för

stödjer,

måste ytterligare
uttalar.

Av stor vikt är att

Stora delar av den offentliga

i monopol

former;

på många områden är betingelsema

mening

knappast

resultat.

Det är därför från samhällsekonomisk

kan sägas existera,

viktigaste

även om jag menar att de

Konkurren

hela ekonomin.
närvarande

i

Avreglering

har lagt fram flera förslag med den

vilket också kommittén

den breddas till att omfatta

av denna.

måste ses som ett av de allra

och som jag i allt väsentligt

inriktningen

förstärkas

sektorer

eller

monopolliknande

sådana att en marknad i egentlig

med stora effektivitetsförluster
synpunkt

ytterligt

till

angeläget
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om den kommunala

från att nu lägga fram betänkandet

ibland

framställs

I debatten

som liktydigt

konkurrenspolitik

Adekvata

konkurrenslag.

med konkur-

konkurrenslagstiftning
grundinställning

allmänt

kan tilltros

roll en

spela. Jag menar att kommitténs
på sådana reglers möjligheter

är färgad av en övertro

också utgör en reglering

och

Det bör betänkas att

biverkningar.

faran för kontraproduktiva

konkurrenslagen

med de offentliga

som sammanhänger

frågan om vilken samhällsekonomisk

Här uppkommer

regleringarna.

att brister

måste ingå bland hjälpmedlen,

konkurrensregler

inte lösa de problem

men kan givetvis

hindrats

kan åtgärdas med en mer rigorös

enkelt

effektivitet

i samhällsekonomisk

är

sektorn.

Detta snäva synsätt leder lätt till föreställningen

renslagstiftning.

underskattar

genom tilläggsdirektiv

att kommittén

det sålunda anmärkningsvärt

min uppfattning

i dessa delar. Enligt

öka konkurrensinslaget

att kraftigt

som, om den drivs för långt, kan

sitt syfte.

motverka

måste vara att marknaden

En utgångspunkt

och etableringsfrihet.

frihandel

fordras

öppna gränser,

aktörer

utmanas och känna trycket

Europaintegrationen

av faktisk

innebär uppenbart

ning. Grundläggande

landet. Endast detta skapar dynamik

i ekonomin.

ras fram vare sig med konkurrensregler

Konkurrenslagstiftningen
huvudalternativ

punktinsatser
av företagens

klimat

till andra åtgärder.
i enskilda

som stimulerar

Sådan kan inte kommende-

eller stödprogram.

effektivitet

En konkurrenslag

inte ses som ett

och tillväxt

utan som ett

bör ha funktionen

fall, inte att vara ett instrument

marknadsbeteenden.

till

inom

samt nyföretagande

bör alltså, enligt min uppfattning,

för att skapa ekonomisk

konkurrens.

konkurrensskärp-

en mycket kraftig

och investering

utveckling

Då kan befintliga

eller potentiell

är vidare ett företagsvänligt

forskning,

komplement

ur spel. För detta

att angripa försök att sätta dess funktioner

förutsättningar

utbildning,

själv i första hand skall ges

att göra

för allmän styrning

Jag hävdar att såväl de föreslagna,

nya
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förbudsbestämmelsema
möjligheter

den

som

utvidgade

strukturkontrollen

öppnar

av det senare slaget.

EG-anpassningen

Kommittén

anför

behovet

av EG-anpassning

förslag i skärpande riktning.

viktigt

av de nationella

konkurrensrätten.

harmoniseringskrav

Samtidigt

inte föreligger

konkurrensreglema
medges

10.1.

kap.

att slå fast att såväl ett EES-avtal

Det är enligt

I fråga om det självgående

klart

och varaktig;

dessutom ännu bara om förslag och partiell
som också framgår
betydande

av kapitel

skillnader.

min mening

är det riktigt

att ett

Det ter sig långtifrån
i vissa fall rör det sig

anpassning.

att nationell

Huvudintrycket

lagstiftning

Det är inte fråga om nationella

enhetliga drag. Att förbudsprincipen

formellt

uppläggning.

närmandet till EG-reglerna

är mer allmän

pågår

som ett svenskt EG-medlemskap

av dessa kan iakttas i vissa länder.

att tendensen

sina

till den

något

att

lämnar frihet vad gäller den svenska konkurrenslagens

ökat inflytande

för

Det hävdas att det inom medlemsstaterna

en process för harmonisering
gemensamma

som ett argument

är,

inom EG företer

konkurrenslagar

är mer framträdande

med

på sina håll utgör

enligt min mening inte något argument för att skärpa den svenska lagen, så
länge

inte

en betydande

tillämpning

självständigt
konstaterade

av

den

problem.

på basis

som

-

här

rådande

det skulle saknas anledning

särskilt

nära överensstämmelse
tillgodogöras

av

måste

sålunda

kunna

sakförhållanden

och

Detta betyder inte att - om ett sådant ändringsbehov

med EG-rätten.

fördelar,

konkurrenslagen

svenska

motiveras

föreligger

harmonisering
avgjorda

lagutformning

föreligger.

Förändringar

verkligen

i såväl

överensstämmelse

i relevanta

I ett sådant

att grundligt

studera en

läge kan detta tvärtom

ge

sikt. För att dessa skall uppnås fordras dock

regelverken
delar.

emellan,

Nödvändiga

så att t.ex.
hänsyn till

EG-praxis

specifikt

kan

svenska
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förhållanden
EG-reglema,

genom den valda modellen

speciellt

byråkratisk

tung

En ytterligare

måste i så fall först klarläggas.

ordning.

med bl.a.

åstadkommas

Detta

måste

legalundantag

svårighet

för undantag,

undvikas,
i stället.

medför

en

kan

måhända

detta

måste då

och
Även

är att

utredas.

förslag ger liten harmoniseringseffekt

Kommitténs

med EGs regler.

lagstiftning

övergång till en mer förbudsorienterad

har ur denna aspekt inget
i själva verket

särskilt värde. Jag menar att de nya förbudsbestämmelsema
är tämligen

hemgjorda

Beträffande

förvärvskontrollen

nuvarande

omfattning;

kontrollen

på EG-nivå

produkter.

på sikt,

sektorn.

specialförfattningar

praktiken.

kommitténs

uppfattning

bör

att konkurrenspolitiken

finns tvivelsutan

täcka offentlig

inom den offentliga

pä området

näringsverksamhet
i fråga

ändå inte

Det står vidare klart att det förekommer

hämmar konkurrensen

europaintegration,

i

är här den främsta metoden. Det blir också poänglöst

att låta konkurrenslagen
av

med fortskridande

De stora problemen

Avreglering

att den högst kan bibehållas

i Sverige

delar jag

måste förstärkas.

anser jag

vara tillfyllest.

Konkurrensförhållandena

Som framgått

Enbart

i det privata

näringslivet

om den till följd
tillämpas

kan

regleringar

i

som påtagligt

och som även där i sin tur

kan ge upphov till andra konkurrensbegränsningar.

Därutöver

har olika former av horisontellt

i fokus för kommitténs

arbete, liksom

samarbete mellan företag kommit

den ökade koncentrationen

inom vissa

branscher.

En väsentlig
utfört

utgångspunkt

på kommitténs

har varit

uppdrag.

Därav

den studie av åtta sektorer

som SPK

kan utläsas att det finns åtskilligt

av
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sådant som i någon mening inskränker

begreppet konkurrensbegränsning

vad som ryms under det vidsträckta
inget om de långsiktiga

emellertid

Vad som frapperar,

ningarna.

ofta

åtföljs

Dessa

gränsskydd

eller

försvårar

etablering.

är givetvis

internationell

anser att det horisontella

branscher,

till

olika

övervägande

uppfattning

har

del

har

effekter

brist i underlaget.

som är vanligt

för

skadliga

effekter

på

i ett antal

marknadens
Enligt

när det når en viss omfattning.
empirisk

har inte gjort

Kommittén

skadliga priskarteller

ingen

man

samverkansformers

allvarlig

av handelshin-

att öppna dessa marknader

prissamarbete,

och samhällsekonomin

funktionssätt

ståndpunkt.

påpekas också

I rapporten

konkurrens.

Kommittén

min

som

kan misstänkas

ofta beror på olika former

att den ringa importkonkurrensen
Det mest verkningsfulla

fungerar

de

konkurrensen

Att

är inte förvånande.

svikta inom dessa områden

der.

dvs.

verk-

mångfald.

är åter regleringamas

importkonkurrens,

svag

av

säger

av de konkreta

utan analys

däremot,

av

Det går inte att dra slutsatser

effekterna.

konkurrensprofiler

av tabellariska

Själva förekomsten

konkurrensen.

denna

skilda

generella

och analys

någon undersökning

under

betingelser.

Detta

av

är en

att det inte skulle finnas

Det betyder ingalunda

som bör upphöra,

för

grund

endast att kommitténs

övergripande

slutsatser är dåligt underbyggda.

Än mindre

skulle vara samhällsekonomiskt

följder eller att industrin
ett resultat

av förvärv

av kommitténs
dominans

skalfördelar
uppnås.

underlag

eller fusioner.

Tvärtom

felstrukturerad

i sig

självt

Ofta gäller
som optimal
Det är för

kommit

inte

något

motsatsen;

för

belägg

det är bl.a.

resursanvändning
mig obegripligt

eller marknads-

samhällsekonomisk

genom

utnyttjande

och internationell
hur kommittén

fram till att förvärvskontrollen

som

motsägs sådana antaganden

eget material se bilaga 7. Fåtalskonkurrens

utgör

ineffektivitet.

kraft

haft negativa

finns fog att påstå att koncentrationsutvecklingen

av

konkurrenstrots

bör utvidgas.

befintligt
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behovet av ny lagstiftning

Det faktiska

Det har sålunda

inte ådagalagts

ny inriktning

föranleda

mig till uppfattningen

konkurrensbrister

att den nuvarande konkurrenslagen,
skulle vara otillräcklig

skadliga konkurrensbegränsningar

att

kunna

i flexibilitet

fordrar

bara träffar

verkligen

att det

skadligt

nackdelar som, för
visas

i den föreslagna

Förbuden

mot prissamarbete

riskresonemang

följdverkningarna

dock

generaliserande
men för det

den s.k. dolda prislappen.
måste vara

betydande.

vara av en sådan dignitet

många fall för att motivera

det motsägelsefullt

ett

om långsiktiga,

att kommittén

underlag

för förbudslinjen,

terna normalt

inte kan beläggas i det enskilda

De

Samtidigt
negativa

och över

tid

ett förbud.

tydligen

men likväl

fredsställande

aggregerad

10

väsentligt

allt

på antaganden

i effekt

hävdas

i tillräckligt

i

utgör

skadeeffekter,

att variationema

Jag finner

Så har enligt

och marknadsdelning

som bygger

mesta icke påvisbara

kapitel

konkurrenslagen

argumentation

Kommitténs

uppträda

förbuden

inte skett.

Förbuden

medges

att

och utan att samtidigt

drabba sådant som i själva verket är konkurrensförstärkande.
min mening

förbudsin-

och förmåga att beakta

övertygande

det som är generellt

byggd

de allmän-

Kommitténs

i det enskilda fallet. Detta är allvarliga

accepteras,

väsentligen

för att komma

som förekommer.

förslag innebär att lagen förlorar

omständigheterna

Jag kan inte heller ansluta

av konkurrensreglema.

på missbrukspricipen,

riktade

av sådan art som bör

anser sig ha till-

påstår att skadeeffek-

fallet och väl inte heller på

nivå.

En avgörande

svaghet i kommitténs

samarbetens individuella

resonemang är att det inte beaktar olika

förhållanden,

karaktär och ändamål. Jag menar att
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så svepande

antaganden

utan empirisk

inte leder

grund

till

trovärdiga

slutsatser.

Kommittén

utgår från att skadligheten

väsentlig

del av marknaden.

däröver.

Det är en godtyckligt

någon

helst

som

marknaden

starkt

till

omkring

felaktigt.

prissamarbete

gränsen sättas betydligt

dessutom

I själva

verket

av kommitténs

cirkaprislistorna.

kritik

företeelse

oavsett

om

det är bindande

rekommenderande.

bindande

i

mycket likartade.
att cirkapriser

Sådant samarbete

som bindande och skiljas från det som är genuint

prisstyrande

verkan

varierar

betydligt

efter omständigjämställas

med

priser.

Kommittén

antar att prissamarbetets

av de dolda effektivitetsförlusterna.

positiva

eller

vara att effekterna

i vart fall kan de inte utan vidare genomgående

heterna;

bör

Hypotesen bör enligt min mening vara, tills annat visas,

att cirkaprisernas

osynliga,

av påtryckningar.

med olika former

betraktas

borde

att prissamarbete

Något belägg presenteras dock inte, annat än konstaterandet

skall givetvis

före-

mot

högre än 20 %.

generellt är desamma, eller åtminstone

kan upprätthållas

så att

Mot den bakgrunden

Grunden för detta måste rimligtvis

båda situationerna

är det

min

synes dessutom ha spetsen riktad mot de helt eller

gemensam

rekommenderande.

Enligt

i
på

att strukturen
effekter.

anser, till skillnad från 1978 års utredning,
en

% och

inom denna som samarbetet gäller
kan
-

Åtskilligt

på effekterna.

20

en

som inte har sitt ursprung

förutsätter

Tesen

nästan helt branschtäckande

ses som

vald punkt,

och vilken konstellation

inverka

Kommittén

Detta har angivits

är detta antagande
-

kommande

då samarbetet omfattar

i fråga saknar betydelse för prissamarbetets

uppfattning
strukturen

analys.

inträder

negativa
effekter

eller undersökts.

verkningar

påvisbara

kortsiktiga

fördelar

äts upp

Resonemanget synes halta; om det finns
vore

det rimligt

anta,

kan uppträda på sikt. Detta förhållande

att även osynliga,
har inte beaktats
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som kommittén

De rationaliseringsfördelar
motiveringen

av förbudet,

får dock

så att det blir konkurrensneutralt.

utformas

måste ovillkorligen

arbetet i nuvarande form inom b1.a. ICA blir otillåtet,
givetvis

flerbutiksföretag

fattning

för

Undantaget

förefaller

enskilda

överdrivit

kommittén

tonvikt

Lagens

av delvis

att gällande lag uppställer

1989:27

om samarbetet
beträffande

skulle

saknar enligt min mening grund.
utförlig

utredning

Sammantaget
övertygande

underlag.

skadliga formerna

effekterna.

jag

alltså

Det

att i det

Jag anser att

motivuttalanden.

Det framgår

Påståendet

dock

och hårdare

Att ärendena ofta kräver

att kommitténs

än eljest

en allsidig

och

av förbud.

förbudsförslag

inte träffsäkert
i praktiken

särskilt

i kap 11 att beviskravet

vara annorlunda

och konsekvenserna

har

se MD

för skadlighet,

en presumtion

fångar

NO

endast ett prissamverkansfall

är i sig inget skäl för införande

finner

taget kan

svårigheterna

obsoleta

är branschtäckande.

prissamarbete

huvud

läggs

har inte klarlagts.

potential

Över

upp-

ett för svagt skydd mot

dessutom under det senaste decenniet fullföljt
i MD.

min

som ställs på NO och byggt ett teoretiskt

de beviskrav

grundval

resonemang

enligt

erbjuder

om de negativa

föra bevisning

fallet

utgör

väl så trolig.

Särskild

prissamverkan.

marknads-

är skadligt från allmän

att ICA-samarbetet

menar att missbruksprincipen

Kommittén
skadlig

av problemet.

lösning

frågan ställas, vad som tyder
Motsatsen

samverkan

småbutikers

inte en godtagbar

synpunkt.

kan få allvarliga

olikhet

Denna

Prissam-

medan konkurrerande

då samarbetet utgör basen för den gemensamma

konsekvenser,
föringen.

inte drabbas.

utan kommer

följder.

få snedvridande

inom dagligvaruhandeln

att åtminstone

krav,

inte detta grundläggande

förslag uppfyller

Kommitténs

inte

som man vill låta påskina.

har den generella bårkraft

Ett förbud

vid

menar jag

Detta visar att huvudteorin

av dispensärenden.

med i bedömningen
- tas

från

bortse

och nödvändigt,

helt riktigt

-

vill

närmast

inte

har

bara de generellt

är otillräckligt

kartlagda.
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Konkurrensneutraliteten
kunna undvikas
missbruk

är inte tillgodosedd.

om prissamverkan

av dominerande

De skäl jag anfört
förslaget

istället

Mycket

lades under bestämmelsen

mot

ställning.

mot prissamverkansförbudet

om förbud

borde

av problemen

mot marknadsdelning.

Inte

gäller

också väsentligen

heller

detta bör således

genomföras.

Anbudskartelyörbudet

Kommittén
Jag

föreslår

finner

det

kommittén
hettning,

bl.a. att undantaget

inte

menar förekommit
eller företagits

utformning
medgivande

förslaget

att beställarens

Däremot

är inte undantaget

Omvänd

bevisbörda

stämmelser.

Total

berott

kapacitet

att närmare utforma

utnyttja

torde

dispens, en i anbudssammanhang

Slopandet

av

resonemang.
inte kartlagts.

undantaget
Förekomsten
Effekterna

för

konsortiebildning

som

vid över-

syfte.

anbud

resurser

inte

godtagbart

helt opraktisk

säljorganisationer

av säljorganisationer
är därför

utformat.
förbudsbe-

ett relevant

mått

kan det överlämnas

bedömningsgrundema.
ofta

tvingas

mot

från konsortium.

i hårdsanktionerade

Inte heller

i realiteten

av förslaget

inskränks.

kapacitetsbrist

vid

krävs

är uppenbarligen

att åta sig ett visst uppdrag.

prestation

har jag inte något att invända

bör inte förekomma

undantaget

ökade

på faktisk

för otillräckliga

rättstillämpningen
vill

den

i konkurrensbegränsande

När det gäller undantagens

förmågan

huruvida

utrett

för samfálld

på
till

Företag som

att i stället

söka

ordning.

bygger

ett

allmän

på anbudsmarknader
svårbedömda.

har
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Generella

undantag

i hög grad förbudens omfattning

De tre generella undantagen bestämmer
överträdelse

avgränsning.
Av

av det första undantaget

Vid tillämpningen
är

utvisar,

redogörelse

område,

som kan variera
skall betraktas

Hur anbudsmarknader

inom

anser jag vara godtagbart
ingalunda

Småjöretagsundantaget
tillämpning

bestämmelserna

lämpligheten

de båda

undantaget

bör

av regeringen,

är uppenbart

behandlas

samarbete som stärker
den ringa bärkraften

betänkligt.

för

andra,

marknader.
Begreppet
men

sin

praktiska

Det är inte godtagbart

föreskrifter.

skall kunna utfärda

marknaden.
men jag

menar

inte konkurrensneutralt

direkt avvisas. Det finns inget skäl att favorisera

Det är tydligt

och

I vart fall
att också

i detta kan ifrågasättas.

Det kooperativa

näringsidkare

Meningarna

för missbruksbestämmelsen,

ändra spelreglerna

utfärdas

måste föreskrifterna

fallet.

ur denna aspekt är oklart.

som också har rollen av åklagare,

och därmed

kommitténs

ända ned till rent lokala

beroende av kompletterande

att konkurrensverket,

som

slag.

liksom

är,

är,

vitt isär både om produkt

kan

ramen

i en regel av nu aktuellt

Detta

i det enskilda

ofta svårbestämbart

om vad som utgör en sådan marknad
geografiskt

ej väsentlig del av marknaden

centralt.

marknad

relevant

begreppet

och

inte tillgodosedda.

min uppfattning

Dessa krav är enligt

förutsebarhet.

ställas på precision

stränga krav

måste därför

rättssäkerhetsskäl

påföljder.

medför hårda ekonomiska

av förbuden

och

Undantaget

lika.

konkurrensen

i argumenten

att förbudsreglema

och måste

vissa företagsformer;

alla

givetvis

allt

bör

på marknaden,

vilket

gälla

också visar på

för själva förbudet.

drar med sig ökad byråkrati,

något i sig
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Tillfälliga

I linje

prisnedsâttningar

kapitel

med vad jag anfört

10

i särskilt

tionsbetänkande,

anser jag inte att någon

prisnedsättningar

skall införas.

Den nya generalklausulen

Utredningsarbetet

kapitel

till

yttrande

kommitténs

särskild

prisinforma-

lagregel

om tillfälliga

från att nuvarande

missbruksbe-

11

har fortlöpande

utgått

stämmelse skulle behållas intakt. Det har inte gjorts gällande att den
ändamålsenligt

utformad

och i huvudsak

missbruksbestämmelsens
Kommittén

verkan.

effektivitet

ifrågasätts

har inte heller

utanför förbudsområdet

fungerat

studerat

väl. Den enda punkt där
gäller

fallen

av prissam-

konkurrensbegränsningstyper

och förvärvskontrollen.

att man i sista stund bestämt

varit

Det är därför svårbegripligt

sig för att föreslå

en radikalt

annorlunda

generalklausul.

Förslaget
ytterligt

har karaktär

Å andra

även i fortsättningen.

realiteten

och att praxis

ett s.k. konkurrenstest

nödvändigheten

för dess egen skull.

Å ena sidan hävdas att nuvarande

abstrakt.

innefattar

av ändring

av att införa

sidan

bestämmelse

därför

en ordrik

och en förskjutning

bort

av konkurrensen

sänkt

från skadlighetsprövningen

Detta måste medföra en mer hypotetiskt

inriktad

redan

argumentation

om

går inte ihop.

är det fråga om att övergå till andra bedömningsgrunder
hämmandet

är

kan ge vägledning

ett sådant. Argumentationen

stark fokusering

beviskrav,

förs

Motiveringen

I

med en

konkurrenstryck

enligt

bedömning

gällande

lag.

med uttunnade

något jag motsätter mig bestämt och alldeles särskilt beträffande

förvärvskontrollen.

Kriterierna
saldig

skadlighet

förändring

visserligen

försvinner

och påståendet att detta inte innebär en

av särskild praktisk

att konkurrensverket

vikt,

saknar trovärdighet.

Det sägs

skall lägga fram de skäl som talar för att
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konkurrensbegränsningen

är skadlig,

men vad detta konkret

betyder

är

oklart.

Gåtfull

är också den praktiska

framkallade

flödet

från lagens ändamålsparagraf.

generalklausulen

dynamik

prägel.

vägledning

Att ökad

uteslutet.

betydelsen av det genom parallellkoppling

och operativ
för näringslivet

Genom kopplingen

Konkurrenslagens

kraft

Att det skulle
bär

i det svenska konkurrensrättsliga

utan att betydande

2 § är helt central för stabiliteten

systemet. Den är väl känd och närmare 40

fördelar

åtgärdstyper

osäkerhet

med kommitténs

Missbruk

av dominerande

en funktion

bedömning
bör

nema

praktiken

Enligt

hållas

Jag kan inte se några

efter förebild

11

av Romfördragets

beträffande

på nuvarande

tydliggörs

art 86 kan
den skärpta

marknadsdominanter.
nivå

Presumtio-

så att bestämmelsen

inte

i

blir en förbudsregel.

ensidigt

beträffande

kommittén

effektiva

kapitel

i den svenska lagen. Därigenom

min uppfattning

företag

skall bedömas. Den kan inte upphävas

uppstår för näringslivet.

ställning

som redan gäller
dock

för hur de flesta

förslag.

Jag anser att en bestämmelse
fylla

finner jag

tekniskt egendomlig.

års praxis gör att det numera finns tämligen klara riktlinjer
konkurrensbegränsande

sannolikhetens

skulle uppkomma

har regeln också blivit

missbruksbestämmelse

inte

skänka

och allmänt

avsnitt i fråga obefogat

marknadsdominerande

konstaterar

har i regel

är kommitténs

företag.

negativt och

Dominans

är,

på annan plats, inte något i sig klandervärt.

uppnått

sin position

konkurrenskraftiga.

genom att vara just

som

Sådana

innovativa,
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Det kan starkt ifrågasättas

ofta svåra följder.

under

EGs inre
ökad

vara

marknad

inom

Den fortgående

fusioner.

förändringskrafter

olämplig

koncentration

är inte antagligt.

perspektiv.

utnyttja

Att

internationaliseringen

hålla marknaderna

eller

att Sverige

i allt

måste sättas in i detta

och en stark hemmabas

skalfördelar

är ofta

måste tillåtas anpassa sig till utvecklingen
Statsmakternas

förvärv.

strategiska

Förvärv

förvärv

genom

innebär

och

men också

konkurrens,

hårdare

många gånger

industrin,

Industrin

överlevnadsvillkor.
genomföra

att medföra

blir en egen marknad.

utsträckning

mindre

det judiciella

marknadens

kommer

koncentration

Att

överlägset

att själv motverka

förmåga

med de långtidsbedömningar

som då är nödvändiga.

stor osäkerhet

skulle

förfarandet

om den rättsliga processen alls

för strukturingrepp

instrument

normalt

inte tillåts slå igenom eller försenas får det

förändringar

och om nödvändiga

betydelse för samhällsekonomin

har grundläggande

förhållanden

är ett dugligt

styrning av strukturomvandlingen.

innebär en administrativ

Förvärvskontroll
Strukturella

12

kapitel

Förvärvskontrollen

bör främst

uppgift

ett
och

vara att

öppna genom att avlägsna gränsskydd och etableringshin-

der.

bilaga

PorterSölvell

Kommittén

åberopar

konkurrens

på hemmamarknaden.

6 och teserna om betydelsen

Det ligger

naturligtvis

åtskilligt

av

i att en

varandra är bra för uppkomsgynnsam miljö där flera kan växa och utmana
ten av internationellt

starka

utvecklingen

företag

av

PorterSölvells
Tvärtom

utvisar

nya

företag,
att

men detta har i första

göra.

Kommittén

erkänner

studier inte får stöd från struktursynpunkt
detta att ingripanden

hand

med

också

att

i annat material.

mot koncentrationsförloppet

inte bör

ske.

Trots

detta föreslår

kommittén

ökad kontroll.

Jag menar att intensiteten

verkan utöver
vart fall inte får höjas. Man bör komma ihåg att reglerna har

i
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tillämpningsområde.

sitt egentliga

inser naturligtvis
tål

och byråkratiska

klart negativ.

tén föreslår

innebär

Detta framgår av Ulf Bemitz
den föreslagna

till

förskjutning

mot den helt förkastliga

processen

handläggning

kommitt.ex.

att man får inflytande

över

anvisade nivån

om förvärvskontrollen.

rapport

befaras

kan därför

nivå

En höjning

inte

att förvärvet

kan noteras att NO inte accepterat den av lagstiftaren

på kontrollen.

detta

Det är inte godtagbart.

faktiska verkningsområde.

kontrollens

gör

skall kunna bestämma

Att konkurrensverket
omfattning

anmälningsskyldighetens

eller

förvärv

som den rättsliga

hantering

är den komplicerande

Från denna synpunkt

medför.

Vidare

många gånger men bedömer

företagen

den tidsutdräkt

från

inte skulle visa sig befogade;

som vid en domstolsprövning

åtaganden

avstår

Företag

också kommittén

vilken

nivå

medföra

en
tar

avstånd från.

Enligt

gens förvärvskontroll

möjligheten

genom en sänkning

bl.a.

av s.k. konkurrenstest

och införande

till uppbrytning

av de allvarliga

av existerande

konsekvenser

inte heller,

av gränsen

företag.

Förslaget

för dominans

bygger på ett

underlag och saknar helt en analys

som skulle uppkomma

med några undantag,

konkurrensla-

att introducera

och i all synnerhet

och i långa stycken obeñntligt

bristfälligt

godtar

saknas således varje skäl att utvidga

min uppfattning

för näringslivet.

de långtgående

Jag

förändringarna

av

handläggningsformema.

En central

frågeställning

om alls.

skall bedrivas
gjordes

vid tillkomsten

möjligheten

att förbjuda

är att ange med vilken
I betänkandet

redovisas

av 1982 års lag. Samtliga
företagsförvärv

fusionskontrollen

intensitet
de olika

uttalanden

som

dessa understryker

att

med mycket

stor

skall utnyttjas

återhållsamhet.

Enligt

min mening ger den hittillsvarande

lagtillämpningen

drygt

åtta år

inget som helst belägg för att lagen bör skärpas. I motsats till kommittén
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anser jag att det saknas grund för att påstå att lagen inte ger möjlighet
i MD

får till

stånd förbud

konkurrenssynpunkt.
kommittén

Kommitténs

anvisade

att förbud

i betänkandetexten.

strukturförändringar

de svenska företagens
Detta uttalande

fusionskontroll

i själva

självklar.

räcker

Det

vidare
verket

en

Jag syftar på den helt centrala
så att den hindrar
för att stärka
marknaden.
-

måste

förtjänar.

helt

en ordentlig

är en kontroversiell
våra

redovisning
företeelse,

grannländer,

att

av

alls icke

Danmark

och

där man nyligen vid översyn av respektive lands konkurrenslagstift-

Kommittén

uppehåller

skadeeffekter

vid

och tar det till

av ett företagsförvärv

hela konkurrensrätten.

Eftersom

leder

intäkt

att påvisa

konkreta

för att förändra

Också jag är av uppfattningen

beatt

är bland de mest komplicerade

Just svårigheten

av ett förvärv

med kommittén.

till förvärvsförbud.

svårigheterna

i skärpande riktning.

konsekvensbedömning

effekterna

någon möjlighet

sig mycket

av ett förvärv

dömningskriterierna

jämfört

har givits

på den internationella

med att gå till

ning beslutat att inte införa

framtida

till hela

av den statliga ägarutredningen

det rätteligen

saknar

utformning

som kan anses nödvändiga

- senast understruket

Betänkandetexten

kan snart nog

strukturförändringar.

inte får utformas

konkurrenskraft

ges den uppmärksamhet

inom

för lagstiftningens

att konkurrenslagstiftningen

eller försvårar

fall

är uteslutet.

och därmed åtföljande

utgångspunkt

placering

Ytterligare

till

Här saknas t.ex. det i EGs fusionsförordning

anslaget till förvärv

undanskymd

ställt i relation

präglas av en negativ grundinställning

företagsförvärv.

En annan viktig

Finland,

i praktiken

överväganden

företeelsen

måttstocken.

från

som prövats i MD och som

kunnat bedöma har varit av den digniteten,

ändra intrycket

principen

när det kan anses motiverat

Inget av de fyra förvärv

den av lagstiftaren

positiva

mot förvärv

att

att göra prognoser

mig till

bedömningen

den motsatta

för de

slutsatsen

är så svår är sannolikheten
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minst

lika

tecken.

stor att ett förvärv

Mot

denna bakgrund

restriktivt

grunden

förbjuds
är enligt

utnyttjande

som rätteligen
min mening

borde givits

klar-

det enda rimliga

av förbudsmöjligheten,

vilket

ett i

också

är

gällande lags utgångspunkt.

Kommittén

har inte presterat några hållbara argument

ingripandemöjlighetema

är otillräckliga.

långa stycken axiomatiskt

och vecklar

Istället

för att de nuvarande
sig kommittén

uttrycker

in sig i teoretiska

i

utan

resonemang

bärkraft.

Det skulle inte behöva påpekas men kommittén
vilken

skada en skärpt förvärvskontroll

för de ekonomiska
skrivningar

aktörerna

lagstiftningen
i

särskilda

fall.

Kommitténs
Ytterst

förslag

om

Känslan av osäkerhet
reduceras.

Kommitténs

att önska.

på utredningsunderlag

att diskutera

och motiv

bygger

endast

för förändring

av

av företag

på ett rapsodiskt

liten tid har ägnats vid kommitténs

samman-

denna fråga. Det avspeglas också i betänkandetexten

som är helt i avsaknad av ett acceptabelt beslutsunderlag.
hade varit

omedveten

gäller i ännu högre grad förslaget om uppbrytning

principresonemang.
träden

kan medföra.

måste så långt möjligt

lämnar här mycket i övrigt

Den nämnda bristen

förefaller

att förklara

att kommittén

inte hunnit

Det enda rimliga

överväga

frågan

såsom

anvisats i direktiven.

Efter dessa allmänna anmärkningar

övergår jag till att kommentera

förslagen

i sina enskildheter.

Dominanskravet

I likhet

med kommittén

bibehållas.

Enligt

anser jag att kravet på marknadsdominans

nuvarande

praxis

ligger

den nedre

gränsen

skall

pâ cirka

566
% av den relevanta marknaden.
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förslag att sänka gränsen till 40 % eller något därunder.

inte kommitténs

förvärv

ligger i själva begreppet företagsförvärv.

angeläget

till

att detta kommer

gällande

under

lag framhärdat

med nuvarande

faktum

detta enkla

i MoDo.

lag är just att den saknar en förklaring

att med
ett

på konkurrensen

Förvärvet.:

påverkan

Förslaget

om att utvidga

hetsprövningen

förvärvskontrollen

av ett konkurrenstest

regeln utformats

skulle

medföra.

ens inom EG. EGs förordning
med av natuliga

den lägger i konkurrenstest
med EGs regler.

ningen genom förvärvet
konkurrensrättsliga

underlåter

till
som

sig sägas att
I själva

som förebild.

innebörd

konkurrenstestet

sä här långt.

tillämpning

att närmare precisera vilken

under hänvisning

Jag ifrågasätter

vid tillämpningen

Jag vill

har

har bara varit i kraft sedan i september 1990,

skäl begränsad praktisk

att kommittén

låter

Det

med EGs fusionskontrollförordning

verket är det i allra högsta grad oklart vilken

ovan.

lagens tillämpning

vid

på förutsebarhet

skadlig-

att ersätta

genom
har berörts

med ett s.k. konkurrenstest

detta lägga den stora brist

avgörande

från

av att

inflytande.

kontrollerande

oacceptabelt

mot bakgrund

i lagens mening avses endast sådana som ger förvärvaren

företagsförvärv

införandet

Kommitténs

i ett beslut avseende SCAs köp av en aktiepost

senast uttryckt
Problemet

lagtexten.

särskilt

i att bortse

partiella

vid

min mening är det

Enligt

i själva

uttryck

att det är onödigt är svårbegripligt

bedömning
NO

inflytande

på kontrollerande

anser att ett krav

Kommittén

Detta bör fortsatt gälla och jag godtar

påstående att det

inte är koncentrationsök-

utan den reella minskningen

av konkurrensen.

analysen vid ärenden om företagsförvärv

fångas i så enkla termer utan är mycket

innebörd

till att det överensstämmer

också starkt kommitténs

av konkurrenstestet

Det är

mer komplex.

Den

låter sig inte
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der, företagens

som ingår i förvärvspröv-

styrka

och finansiella

ekonomiska

och skadlighets

om att dominansprövningen

Här saknas uttalanden

ningen.

etableringshin-

tar också upp vissa faktorer substitutkonkurrens,

Kommittén

varandra.

konkurrenstestbedömningen

överlappar

gräns mellan de resonemang

eller faktorer

skarp

ingen

finns

Det

som bör behandlas under den ena

eller andra rubriken.

det finns en alternativ

skall

A i så fall

förbjudas

att köpa B. Resonemanget

prövningen

utan den materiella

och konsekvenserna

är felaktigt.

Det
köpare

av att A köper B.

förbud

och interimistiska

Anmälningsskyldighet

att

av alternativa

är inte förekomsten

vid förvärvsprövningen

avgörande

i stället

går ut

köper. Uttalandet

företag A

för fallet att

bolag B

till ett konkursfardigt

C

köpare

för att ett marknadsdominerande

Enligt

görs ett uttalande

om failing-company-situationer

I avsnittet

min mening finns inte skäl att införa obligatorisk

anmälningsskyldig-

het samt stand still.

Som

påpekar

Bernitz

inte

undersöka.

fått

kännedom

Från statsmaktemas

tem och offentlig
är absolut

har det nuvarande

informella

och

systemet i huvudsak fungerat väl. Det finns inga exempel

obyråkratiska
att NO

i sin rapport

verksamhet;

nödvändigt.

anmälningsskyldighet

om

förvärv

anledning

som han funnit

sida finns en strävan att förenkla
regler bör inte göras krångligare

Den komplicering
för företagsförvärv

som införandet
innebär,

att

normsysän vad som

av obligatorisk

bör därför endast tillåtas

Några sådana har inte anförts.
om det finns tunga skäl för det.

För det fall obligatorisk
jag följande

synpunkter

anmälningsskyldighet
på kommitténs

förslag.

ändå skulle genomföras

har
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I konkurrenslagen
skyldigheten.

bör läggas fast vilka förvärv

Det är inte acceptabelt

skall avgöras av regeringen
rensverket.

Jag ifrågasätter

när anmälningsskyldighet

- som kommittén

eller efter regeringen

Vidare

- att detta

kommittén

konkur-

skisserat för

bör gälla. Det är fel att på ett inledande

stadium

i konkurrenshänseende.

bör anmälningsskyldigheten

t.ex. omsättningens

föreslår

bemyndigande,

också de förutsättningar

ta sikte på att betydande risker kan föreligga
min uppfattning

som omfattas av anmälnings-

utgå från objektiva

Enligt
kriterier,

storlek.

måste övervägas

vad som skall gälla förvärv

anmälningsskyldigheten.

Enligt

kommitténs

ligga inom lagens tillämpningsområde.

förslag

Enligt

som inte omfattas

skall även sådana fall

min mening finns skäl för en

renodling

av systemet

skyldighet

också utgör den yttersta gränsen för lagens tillämpningsområde.

Detta

överensstämmer

förvirring

som skulle

med EGs

inom näringslivet

innebära

att gränsen

för anmälnings-

fusionskontrollförordning.

Risken

om vad som gäller är uppenbar om förvärv

inte är anmälningsskyldiga

ändå skulle

efter ett ex-ofñcio-agerande

av konkurrensverket.

Jag delar kommitténs

uppfattning

dras i en fördupad

att omsättningskriteriet

marknadsandelen

bör dock ändras till 30 procent jfr

I samma avsnitt

behandlar

är måttlig.

samband med ärenden om företagförvärv.
digheten
kommittén

måste begränsas

bör kompletteras

förutsätter

konkurrensverket
kontakter.

att systemet

underlättar

Jag instämmer

tillämpas

situationer

ovan.

uppgiftsskyldighetens

i rätt hög grad.

som

25 procents marknadsandel

om dominansgränsen

kommittén

för

undersökning

med en regel som också för undan från anmälningsskyldigheten
där den uppkomna

av

Vidare

bör

omfattning

i att uppgiftsskyliunderstrykas

med stor flexibilitet

företagens uppgiftslämnande

i

att

och att

genom informella
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Detta är dock inte tillräckligt.
länder

med obligatorisk

leder till

Erfarenheterna

anmälningsskyldighet

system där företagen

tvingas

relevans för den konkurrensrättsliga

Jag vill

betona vikten

uppgiftsskyldigheten
lägga synpunkter

från fusionskontroll
visar

att redovisa

att administrativ
uppgifter

nit

som saknar

bedömningen.

av att stora ansträngningar

så långt möjligt.

ägnas åt att begränsa

Näringslivet

anmälningsskyldighetens

tillämpningsförordning

i olika

som skall reglera

bör beredas tillfälle

omfattning

och innehåll

att
i den

frågan.

Vidare föreslås en ändring av förutsättningarna

för interimistiskt

kan inte godta förslaget

för att meddela intermistiska

förbud betydligt

som lämnar utrymme

oftare än gällande

iaktta mycket

stor restriktivitet

full bärkraft.

Kommittén

en allvarlig

Förbud

system. Jag anser att argumenten

med interimistiska

har förbisett

hämsko på legitima

förbud. Jag

ingripanden

att ett utbyggt

för att

alltjämt

har

system skulle utgöra

förvärvsaktiviteter.

mot viss del av ett företagsförvärv

Jag godtar kommitténs
jag att reglerna

förslag i den här delen. I likhet med kommittén

bör utformas

anser

så att syftet kan uppnås med minsta möjliga

ingrepp.

Frivilliga

åtaganden

Kommitténs

förslag om att MD

av ett i förhandling
företags
institut

med konkurrensverket

sida är otillräckligt

utrett.

av det här slaget föhåller

Kommittén

har inte beaktat

handlingsuppgörelser

skall kunna förelägga

Kommittén
sig till

åtagande

från ett

har inte redovisat

hur ett

lagens övriga

hur beredvilligheten

med konkurrensverket

latent hot om att ett frivilligt

frivilligt

vite till efterlevande

ingripandeformer.

att ingå

frivilliga

för-

kan komma att påverkas av ett

åtagande strax därpå skall vitesbeläggas.
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tvångsmöjligheter

mellan ett sådant system och lagens renodlade

Skillnaden

synes hårñn

I varje

synvinkel.

ur näringslivets

innan

analys av problemställningama

utförligare

en mycket

erfordras

fall

kan läggas till

förslaget

grund för lagstiftning.

i MD

Förhandlingsprincipens

tillämpning

Jag anser att kommittén

inte redovisat

regeln

om obligatorisk

tyngd

med

sina

några skäl för att ändra den gällande

förhandlingsskyldighet
ingripande

mycket

mycket

sanktionsmöjligheter

väl den nuvarande

konsekvens

motiverar

förhållandet

att förbud mot förvärv

skall förekomma

indikerar

att förhandlingsprincipen

motsätter

mig att förhandlingsinslaget

Förvärvsärendenas

i MD.

har

Också

ordningen.

det

med stor återhållsamhet
berättigande.

självklara

sitt

yttersta

som

Jag

över huvud

vid lagens tillämpning

taget reduceras.

Sanktionssystemet

överträdelse

ring

i det allmänna

verksamhet.

bör ersätta böter

motiveras

av ett

nuvarande

sanktioner

Det

har

överträds

klart

är det dock

inte klart

praktiskt

behov.

inte har avsedd preventiv

framkommit

förknippas

att långt

En sådan åtgärd

och fängelse.

påvisat,

att de nu straffbelagda

inte typiskt

rättsmedvetandet

för att upprätthålla

inte

möjligt

Det är t.ex.

Därmed

sanktioner

otillräckliga

en avkriminalise-

att det kan finnas skäl att överväga

konkurrensrätten.

förfarandena
brottslig

vid

av lagens förbudsregler.

inte bestrida

inom

som påföljd

införs

föreslår att s.k. konkurrensskadeavgifter

Kommittén

Jag vill

13

kapitel

Detta

effekt,

med

kraftigare
bör

föreligger

främst
om

eller kan förutses bli

nya bestämmelser.

att gällande

på grund av för milda påföljder.

förbud

i betydande

En iakttagelse

omfattning

är däremot

att de
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sanktioner

missbruksbe-

till

1982 knöts
- som

och åläggande

förbud

-

stämmelsen

inte annat än i helt enstaka fall behövt användas. Detta visar,

menar jag,

att lojaliteten

De hårda sanktioner

svenska näringslivet.
motiveras

föreslår kan alltså inte

kommittén

med önskan att bekämpa brott.

Avgiftssanktionen

kan dock

vanligtvis

i

agerar

med

samband

Å

bl.a.

EG

rättssystem,

mot juridiska

riktas

andra

intresse

rättssäkerhetens

högt.

kommitténs

och förutsebarhet

precision

måste anspråken

påföljder

drakoniska

en

min uppfattning

Med

tillgodoses.

oeftergivligen

förslag

skuldprincipen.

måste enligt

av hur man ser på denna fråga,

Oberoende

i utländska

kommitténs

innebär

sidan

de som

förfaranden.

påpekar,

som kommittén

av den i svensk rätt centrala

uppluckring

dvs.

personer,

konkurrensbegränsande

också,

förekommer

Avgiftspåföljder

ytterligare

stor i det

är mycket

konkurrensreglema

mot

Som jag tidigare

utvecklat

hos

uppfyller

bestämmelserna

sättas mycket

förbudsförslagen

inte dessa krav. Det är oacceptabelt att företag kan drabbas

av upp till

10 procent

vad

faktiskt

som

negativattest,

En eventuell

förbjudet.

är

Jag vill

framhålla

att

möjligheten

till

lösning
som i och för sig kan ha ett värde, inte utgör en

på

får inte göras beroende

av

detta grundläggande
förhandsbesked

i avgift till följd av osäkerhet om

av årsomsättningen

problem.

Rättssäkerheten

från åklagaren.

till ett system med konkurrensskadeavgifter

övergång

alltså i vart fall avsevärt mer preciserade
får frågan övervägas

förbud.

Iden

fordrar

mån sådan presteras

på nytt.

Jag menar också att ansvaret inte skall vara strikt;
melse med EGs regler,

för utdömande

det bör,

i överensstäm-

av avgift krävas minst oaktsamhet.
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Det processuella

förfarandet

kapitel
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Det står klart att den som drabbas av konkurrensskadeavgift
beslutet överprövat.
kommittén

Särskilt

med de mycket

måste, enligt min mening,

skall kunna få

höga belopp som föresvävar

denna möjlighet

vara reell och alltid

stå till svarandens förfogande.

Kommittén
medför

föreslår

att MDs

att prövningstillstånd

för meddelande
utsträckning

beslut skall kunna överklagas
erfordras.

till HD.

Med de förutsättningar

Detta

som gäller

av sådant, menar jag att överprövningsmöjligheten

blir

en rättighet

bara på papperet.

i stor

Det är oacceptabelt

från

rättssäkerhetssynpunkt.

Den föreslagna instansordningen
prejudikatsdomstolar

medför,

uppkommer

som kommittén

på konkurrensrättens

klart olämpligt

och strider mot domstolsväsendets

de hierarkiska

struktur.

som besitter

på rättsomrâdet

Jag finner
tingsrätt

som första instans har klara fördelar.

emellertid

inte

ytterligare

utredning

Kommittén

HD.

att ordningen

heller

den

modellen

långa traditioner

Med all respekt för
situation.

Som kommittén
Frågan

vid

utvecklar
kräver

är

därför

och överväganden.

i förfarandet

inför MD.

motsätter jag mig detta. Förhandlingsprincipen
i svensk konkurrensrätt

även fortsättningsvis.

konkurrensmyndighetema
som förstahandsmetod,

välmotivera-

med specialavdelning

problemfri.

vill reducera förhandlingsinslaget

redan framgått

Detta är

att vara underinstans

men detta skulle sätta MD i en egendomlig

mot denna bakgrund

att två

dessutom den domstol

MD

till den som saknar denna särskilda kvalifikation
HD i övrigt,

område.

rättspolitiska

Med denna lösning kommer

specialkompetens

konstaterar,

Dess betydelse

bör inte underskattas.
annars förskjuts

har decennie-

och bör fylla en praktisk

för klimatet

funktion

mellan näringslivet
Förhandling

den väletablerade

Som

och

bör kvartså

balansen mellan
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myndigheten

och företagen.

kommittén,

Jag vill

Några bärande sakskäl för sin ståndpunkt

har

som jag ser det, inte presenterat.

här tillägga

att konkurrensverket

inte skall få vidta tvångsåtgärder

annat än efter beslut av domstol.

Effektivare konkurrensvârd

Marknadsdontstolens

kapitel
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sammansättning

Jag anser inte att de skäl är hållbara som kommittén
förslag

att ändra MDs

minskade

sammansättning.

lägger till grund för sitt

Förhandlingsinslagets

betydelse och vad som löst anges om internationell

eventuellt
trovärdighet,

väger inte tungt.

menar jag att det i och för sig kan finnas

Däremot

intresserepresentationen
principiellt

plan

intressebalans
domstolar

idéerna

är emellertid

med sådan sammansättning

Förslaget
mandat

där de bakomliggande
Detta

och det är uppenbarligen

om

företrädarskap

frågor

som rör

en alltför

-

kommittén

som ipraktiken

fungerar väl, trots de principiella

allvarlig

kritik.

är oomstridd

Vid en förändring

vara säker på att detta förhållande
en ny ordning

invändningar

ger ett system
man kan ha.

och besluten utsätts mycket
av sammansättningen

sällan för

måste man därför

består eller stärks. Det måste stå klart att

gör MD klart mer kvalificerad

ringen av expertledamöter

samtliga

snäv ansats.

här att den nuvarande MD-sammansättningen

auktoritet

och

har inte haft annat

Jag konstaterar

Domstolens

ett

och bör prövas i det perspektivet.

tar bara sikte på konkurrensrätten
-

diskutera

Övervägandena måste då göras

i domstolen.

skärskådas.

anledning

än för närvarande.

är sannolikt inte så lätt som kommittén

Rekrytetycks tro.

Även dessa frågor bör övervägas i det vidare sammanhang jag
nyss angett.
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Ett nytt konkurrensverk

och därmed

resursutnyttjande

leda till ett effektivare

som flyttats

kartellregister

och lokala prisundersökningar.

dessa förslag.

Däremot

i statens

besparingar

nämns förande av

eller bortfallet

Jag har ingen invändning

mot

saknas ett klart besked att den nya konkurrensmynför att tillämpa

skall tas i anspråk

inte under några förhållanden

digheten

att

myndigheterna.

för de konkurrensvårdande

Bland demyndighetsuppgifter

Den kommer

förändringen.

för den föreslagna

min mening framkommit

skäl har enligt

Tillräckliga

konkurrensverket.

en myndighet,

samman till

utgifter

förslag att resurser från NO och SPK bör föras

i kommitténs

Jag instämmer

prisregleringslagen.

i bl.a. kapitel

prisreglering

diskuterar

Kommittén

att tillämpa

beröra frågan om vem som skall ha i uppgift
kommittén

skall

till

reduceras

tjänster

inte konkurrensverkets

relevans.

bakgrund

denna

åstadkomma

ett klargörande

skäl emot

kom i

uppgifterna

också skulle ansvara för prisreglering.

något

har varit välkända
oroande

Detta

i kommittén
inte

att kommittén

en

och

lyckats

strategiskt

i denna för ett nytt konkurrensverk

fråga.

I förslaget
vikten

förbehållas

dvs.

som ett starkt

anfördes

Argumenten

det är mot

viktiga

minimum,

för att de konkurrensfrämjande

risken

kläm om den nya myndigheten
har fortfarande

av prisregleringsin-

tas i anspråk.

1978 års konkurrensutredning

sammanslagning

absolut

ett

lagen. I likhet med

För dessa fall är det dock mycket angeläget att

krissituationer.

extraordinära

I

att användningen

är jag av den uppfattningen

strumentet

16 och 17, dock utan att

till organisation

av samarbete

effektivitetsfördelar

över

17.3.4

betonar kommittén

myndighetens

omorganisationen

enhetsgränser

syftar

till.

Här

sammanfattningsvis
för

att uppnå de

berörs

också

den
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sammansmältning

som måste åstadkommas

vid SPK och NO.

Det är lätt att instämma

min

Enligt

mening

krävs
delar

I väsentliga

resultat.

det dock
framstår

varandra

-

och KL-ärenden

redningsverksamhet

vad

Jag syftar

17.3.1.

i tre huvud-

uppgifter
uppgifter

-

med vissa

integreringen

hur

av ut-

I den här delen krävs

skall gå till.

besparingsmöjligheter

om de förutskickade

preciseringar

alltså ytterligare

antyda

utan att närmare

av

dvs. tvärtemot

verksamhet,

I denna staplas NOs och SPKs nuvarande

kategorier.
tillägg

som en ren hopslagning

som görs av verkets

allt på den indelning

framför

ett lyckat

att åstadkomma

för

i inledningsavsnittet

säger sig eftersträva

påpekanden.

i kommitténs

förslaget

oförändrad

SPK och NO med i princip
kommittén

mer

som finns

av de olika kulturer

skall kunna uppnås.

Enligt min uppfattning

att främja

utredningar

sätt.

bör

Det

vara

verkets

i stället för att som nu nämnas som ett bland tre huvudmedel

huvuduppgift
för

på ett tydligare

markeras

konkurrenslagen

att tillämpa

uppgifter

borde vidare konkurrensverkets

konkurrensen.

Kommittén

framhåller

-

med

rätta

- att

karaktär kraftigt

av allmänt upplysande och marknadstransparant

bör dras ned.

har sin givna plats i myndigheten.

Utredningsverksamhet
bör

dock

utgångspunkten

utredningsresurser

vara

Med en sådan inriktning
minskas.

Kommittén

anför i resursfrågan

förhållandena

goda grunder

personalstyrka

resurserna

Med

min mening

samband

med denna.

för allmän utrednings-

eftersom

av Sveriges närmande

en sådan utgångspunkt

att konkurrensverket

än de 125 som är föreslagna.

de

finnas

bör

att den måste prövas fortlöpande

ändras snabbt och konsekvenserna

EG är svåra att bedöma.
mening

och naturligt

kan de föreslagna

verksamhet

Härtill

lagtillämpningen.

som har ett direkt

Enligt

börjar

finns

enligt

med en betydligt

En annan anledning

till
min

lägre
till

att
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lägga sig lägre är att det alltjämt
uppgifterna

kommer

är mycket oklart

att få, t.ex. offenlig

vilken

upphandling

omfattning

de nya

och avreglering.
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APPENDIX

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG

FÖRSLAG

Härigenom

TILL

föreskrivs

INLEDANDE

KONKURRENSLAG

1992:000

följande

BESTÄMMELSER

1 § Denna lag har till ändamål att inom privat och offentlig
het skapa och upprätthålla
främjar
2. bidrar

en effektiv

en rationell
till

produktion

att öppna

företag och utveckling

4. ger konsumenter
påverka utbudet av varor,

inom landet.

som

och en god resurshushällning,

marknader

samt främjar

etablering

av nya

av nya produkter,

leder till lägre priser

2 § Denna lag tillämpas

konkurrens

näringsverksam-

och avgifter,

och

och andra köpare

valfrihet

och möjligheter

att

tjänster och andra nyttigheter.

i fråga om konkurrensbegränsningar

med verkan
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Lagen

tillämpas

arbetstagare

inte

överenskommelse

och

överenskommelse,

kan

angående arbetslön eller andra arbetsvillkor.

3 § Om det krävs med hänsyn till en internationell
regeringen

arbetsgivare

mellan

besluta att prövning

fall får ske beträffande

av fråga om åtgärd enligt 31 § i ett enskilt

en konkurrensbegränsning

med verkan utom landet.

skall anses skadlig,

En sådan konkurrensbegränsning

om den strider

mot

framställning

av

överenskommelsen.

Regeringens

beslut

enligt

första

Om regeringen

konkurrensverket.

stycket

sker

har bifallit

efter

framställningen

får konkur-

besluta om åtgärder enligt 56 - 58 och 61 §§.

rensverket

FÖRBJUDNA

KONKURRENSBEGRÃNSNINGAR

Bruttoprisförbud

4 § En näringsidkare

får inte i samband med försäljning

eller uthyrning

av

en vara
betinga
försäljning

sig av en näringsidkare

eller uthyrning

till ledning
försäljning

av en vara inte skall

för prissättningen

eller uthyrning

i ett senare led att denne vid
under ett visst pris, eller

i ett senare led ange ett visst pris vid

av en vara utan att det framgår

att priset

får

sättas lägre.

Priskartellförbud

5 § En näringsidkare
näringsidkare

fär inte ingå eller tillämpa

ett avtal med en annan

om avtalet innebär bestämmande eller rekommendation

eller rabatt vid tillhandahållande

av pris

av en vara, tjänst eller annan nyttighet.
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Marknadsdelningvörbud

får inte ingå eller tillämpa

6 § En näringsidkare

ett avtal med en annan

om avtalet

näringsidkare

eller tillhandahållande

förädling

innebär en delning av produktion,
av en vara, tjänst eller annan nyttighet
-

i kvoter
områden,

i geografiska
i kundkretsar,

eller

innebär att produktionen
nyttighet

eller

eller utbudet av en vara, tjänst eller annan

något annat sätt.

begränsas

Inköpskanelyörbud

får inte i fråga om jordbruksprodukter

7 § En näringsidkare
tillämpa

ett avtal med en annan näringsidkare

av varor inom landet delas upp i kvoter,

ingå eller

om avtalet innebär att inköp
områden eller på annat

geografiska

sätt.

avses sådana varorisom anges i bilagan

Med jordbruksprodukter

på vissa jordbruksprodukter

om avgifter

1990:615

till lagen

m.m.

Anbudskanellförbud

8 § En näringsidkare
näringsidkare

får inte ingå eller tillämpa

ett avtal med en annan

om avtalet innebär att vid anbudstävling

för tillhandahållande

av en vara, tjänst eller annan nyttighet
någon skall avstå från att lämna anbud,
en anbudsgivare
samarbete
förskott

skall lämna högre anbud än en annan eller

annars

eller kreditvillkor.

skall

förekomma

i fråga

om anbudssumma,
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i första stycket gäller inte ett avtal som innebär att näringsidkare

Förbudet

vid en anbudstävling
anbud,

går samman för samfálld

näxingsidkama

om

näringsidkamas

visa

Samgåendet

att

egna resurser är otillräckliga

med gemensamt
föranleds

eller om beställaren

av

att

senast vid

godtar förfarandet.

avtalsslutet

i första

Förbudet

kan

prestation

näringsidkare

stycket

gäller

inte

heller

ett avtal

som

innebär

går samman i den formen att någon av dem medverkar

att
som

till anbudsgivare.

underleverantör

9 § En näringsidkare

som har ingått

eller tillämpat

ett sådant avtal

som

avses i 8 § första stycket men som är tillåtet enligt andra eller tredje stycket
skall, om han lämnar anbud i en anbudstävling
anbudet lämnas skriftligen
riktas till.

Uppgift

i 5

förfarande

enligt

10 §

en väsentlig del av den marknad

som

§ andra stycket.

-

8 §§ gäller inte

som inte omfattar

det är fråga om i varje särskilt
samarbete

konkurrenskraft

mellan

i förhållande

fall marknaden,
mindre

näringsidkare

ömsesidiga
konkurrensen

försäkringsbolag

som

till större näringsidkare,

samarbete av begränsad omfattning

Regeringen

är tillåtet

omfattning

10 § Förbuden

2.

senast när

lämna uppgift om detta till den som anbudet skall

skall lämnas även när förfarandet

första stycket eller ll

Förbudens

som berörs därav,

stärker

deras

eller

mellan ekonomiska

eller liknande verksamhetsformer

föreningar,
som stärker

på marknaden.

eller

närmare föreskrifter

den myndighet

som regeringen

för tillämpningen

bestämmer

av denna bestämmelse.

får utfärda
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11 § Förbuden

i 5

-

mellan näringsidkare
avtal jämställs
samförstånd

som är eller kan bli konkurrenter

gemensamt

med varandra.

som sådana näringsidkare

i syfte att få till

Med

tillämpar

stånd ett sådant avtal eller

förfarande.

i 4

Förbuden

-

8 §§ gäller

i förhållandet

Förbuden

förfarande

och påtryckning

gemensamt

tillämpar

8 §§ gäller endast om avtalet ingåtts eller tillämpats

inte ett förfarande

som ett koncemföretag

till ett annat företag inom koncernen.

i 4 8 §§ gäller inte heller ett förfarande
-

som

utgör ett led i åtagande att för någon annans räkning
en vara, tjänst eller annan nyttighet,

eller

har sin grund i upplåtelse av immateriell

Ytterligare

föreskrifter

tillhandahålla

om undantag från förbudet

egendom.

i 4 § finns i 10 § CECA-

lagen 1972:762.

Dispens från förhuden

12 § Tillstånd
4

-

kan meddelas till ett förfarande

som är förbjudet

enligt

8 §§ om
förfarandet

utvecklingen

inte hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten

av en effektiv

konkurrens

den marknad

eller

det är fråga om

eller
det föreligger

omständigheter

av särpräglad art som är av betydelse

från allmän

synpunkt.

Förfarandet

får inte begränsa konkurrensen

Tillstånd

mer än som är nödvändigt.

kan ges för viss tid eller tills vidare.

i
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KONKURRENSBEGRÃNSNINGAR

SKADLIGA

ANDRA

missbruksbestämmelse

Allmän

konkurrensbegränsningar

mot skadliga

13 § Om en konkurrensbegränsning

motverkar

ändamålet

med denna lag

genom att
hämma eller vara ägnad att hämma förekomsten
av en effektiv
2.

och om

konkurrens,

dettasker

eller utvecklingen

på ett sätt som är skadligt

från allmän synpunkt,

skall åtgärd vidtas enligt lagen mot den skadliga konkurrensbegränsningen.

av marknadsdominans

Missbruk

14 § Om en eller flera näringsidkare
vidtar

marknaden
missbruk

förfarande,

ett konkurrensbegränsande

av denna ställning,

Såsom missbruk

som har en dominerande

skall förfarandet

kan anses bland

andra

vilket

anses skadligt

följande

ställning

på

innebär ett

enligt

13

konkurrensbegränsande

förfaranden:
av annan näringsidkare

missgynnande
annat affärsvillkor

i fråga om pris, rabatt eller

vid inköp eller försäljning,
och liknande förfaranden

exklusivavtal

som binder leverantörer

eller

distributionskanaler,
säljvägran
grund,

eller annat avstående från affärsförhällande
w
såsom villkor

4. uppställande

tilläggsprestationer,

godkänner

vilka varken till sin natur eller enligt sedvänja har något

samband med föremålet

Särskilda

för avtal att avtalspartner

utan saklig

bestämmelser

15 § Ett företagsförvärv

för avtalet.

om företagsförvärv

skall förbjudas,

om förvärvet
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förstärker

skapar eller

eller är ägnad att hämma

hämmar
effektiv

Med

en dominerande

ett sätt som är skadligt

företagsförvärv

avses i denna lag

av en

från allmän synpunkt.

förvärv

Som företagsförvärv

landet.

andel i handelsbolag,

aktier,

eller utvecklingen

förekomsten

2. detta sker

inom

som väsentligt

på den marknad det är fråga om och

konkurrens

verksamhet

ställning

av företag

som driver

också

räknas

förvärv

av

rörelse eller del av rörelse. Till företagsförvärv

räknas vidare fusion.

Vid

bedömning

näringsidkare

enligt

första stycket

skall,

om förvärvaren

är en av flera

som sammanhålls av gemensamma ägarintressen eller på annat
räknas gruppens sammanlagda

marknadsandel

sätt, som förvärvarens

andel

av den marknad det är fråga om.

16 § Om det är ägnat att undanröja
företagsförvärv

de negativa effekterna

kan i stället för förbud

meddelas åläggande att avyttra
2. föreskrivas

enligt

15 §

viss del av rörelsen eller

annat konkurrensfrämjande

villkor

för förvärvet.

Ett förbud enligt 15 § får inte meddelas i fråga om förvärv
fondbörs

eller genom inrop på exekutiv

av ett

auktion.

som har skett på

I stället får näringsidkaren

åläggas att avyttra aktierna eller den egendom som förvärvats

17 § Ett beslut om förbud

auktionen.

innebär att förvärvet

mot ett företagsförvärv

blir

ogiltigt.

Uppbrytning

av företag

i särskilda fall

18 § Om en näringsidkare
annat

sätt framstår

som

har en så dominerande
möjligt

att

skapa

ställning

en effektiv

att det inte på
konkurrens

på

584
marknaden,
allmän

kan näringsidkaren,

synpunkt,

VERKAN

AV

i fall

som har väsentlig

betydelse

från

åläggas att avyttra viss del av rörelsen.

AVTAL

I STRID

MED

19 § Ett avtal eller avtalsvillkor

FÖRBUD

som strider

M.M.

mot 4 - 8 §§ eller mot förbud

eller åläggande som meddelats enligt 31 eller 36 § är ogiltigt.

Ett avtal som tillkommit
enligt 9 § är ogiltigt,
kännedom

trots att näringsidkaren

inte har lämnat

såvida inte beställaren godkänner

om att det förekommit

uppgift

avtalet sedan han fått

vid anbudstävlingen.

samverkan

KONKURRENSSKADEAVGIFT

20 § Den eller de näringsidkare
skall

betala en särskild

ingen avgift

avgift

betalas. Avgiften

21 § Avgiften
kronor.

avgiften

fastställas

till

ett belopp

i 4 9 §§
-

I ringa

fall

av hänsyn till

som överstiger

och högst

omständigheterna

detta,

årsomsättning

som senast har fastställts vid tidpunkten

då talan väcks. Om talan riktar

skall avgiften

fastställas

fem
kan

men dock inte är

högre än tio procent av näringsidkarens

mot flera näringsidkare

skall

staten.

lägst tio tusen kronor

Om det är pâkallat
till

bestämmelserna

konkurrensskadeavgift.
tillfaller

skall fastställas

miljoner

som överträder

enligt det årsbokslut

särskilt

sig

för var och en av

dem.

22 § När avgiftens
utgjort

storlek bestäms skall särskilt

ett led i en organiserad,

förfarande

eller har medfört

tas till hur länge överträdelsen
utomståendes

kännedom.

omfattande

beaktas om överträdelsen

samverkan

betydande skada. Vidare

eller i ett upprepat
skall särskild

hänsyn

pågått och om den skett utan att komma till
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23 § Avgiften
särskilda

får sättas under vad som följer

omständigheter

av 21 § eller efterges,

om

talar för det.

SKADESTÅND

24 § Den som uppsåtligen
överträder

bryter

-

8 §§,

mot förbud

vidtar
dominerande

4

eller av oaktsamhet

en

eller äläggande enligt 31 eller 36 § eller

konkurrensbegränsning

som

utgör

ett

missbruk

av

ställning

skall ersätta den skada som därigenom

uppkommer

för annan näringsidkare

eller för avtalspart.

25 § Den som uppsåtligen
enligt

9 § skall

ersätta

eller av oaktsamhet

underlåter

den skada som därigenom

att lämna uppgift

uppkommer

för

be-

ställaren.

26 § Talan om skadestånd enligt denna lag får avse skada endast under de
fem senaste åren innan talan väcktes.

För skada under tid dessförinnan

är

mäl enligt denna lag efter ansökan.

I

rätten till skadestånd förlorad.

HANDLÄGGNINGEN

M.M.

Ansökan

27 § Marknadsdomstolen

handlägger

fråga om dispens och negativattest

skall dock ansökan göras hos konkurrens-

verket.

28 § Ansökan
konkurrensverket
gränsningen

om

åtgärd

eller

mot

skadlig

av en näringsidkare

i fråga. Om konkurrensverket

konkurrensbegränsning

görs

av

som berörs av konkurrensbei ett enskilt

fall beslutar att inte
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göra ansökan,

får ansökan göras av en sammanslutning

löntagare

eller näringsidkare.

Ansökan

om prövning

uppbrytning

av företagsförvärv,

och

av företag

får endast göras av konkurrensverket.

av konkurrensskadeavgift

påförande

av konsumenter,

frågor om skadestånd enligt

Marknadsdomstolen

prövar

Marknadsdomstolen

prövar frågor om utdömande

stöd av denna lag. Ansökan om utdömande

denna lag.

med

av vite som förelagts

av vite görs av konkurrensver-

ket. I fråga om vite som marknadsdomstolen

på talan av någon

förelagt

annan får även denne ansöka om att vitet döms ut.

i en rättegång,

29 § Mål mellan samma eller olika parter får handläggas

förenats

När det finns

gagn för utredningen.

det är till

skäl till

om

det får mål som

åter särskiljas.

I samband

med

av vite

om utdömande

talan

får

talan

föras

om nytt

vitesföreläggande.

Mål om åtgärder

mot skadliga

konkurrensbegrânsningar

är skadlig

30 § Om en konkurrensbegränsning
nadsdomstolen

13 § skall mark-

besluta om åtgärd enligt 31 § för att förhindra

En sådan åtgärd
heten

enligt

får riktas

mot en näringsidkare

skadligheten.

som föranleder

skadlig-

.

31 § Marknadsdomstolen
förbud

att

konkurrensbegränsande
förfarande

kan meddela näringsidkaren
avtalsvillkor

ett

visst

avtal,

förfarande

eller

att tillämpa

tillämpa

som det sålunda förbjudna,

eller

väsentligen

annat
samma
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2. åläggande

att tillhandahålla

tjänst eller annan nyttighet
näringsidkare

säljåläggande,

åläggande
förfarande,

vad han erbjuder

som motsvarar

andra

eller

att på annat

sätt ändra

ett konkurrensbegränsande
uppfylla

ett visst villkor

annan åtgärd

som motverkar

att i samband med ett sådant förfarande
viss information

eller att lämna
förfarandet

på villkor

en viss vara,

en annan näringsidkare

eller vidta

rättelseåläggande.

innebär att ett pris med hänsyn

Om den skadliga konkurrensbegränsningen
till kostnaderna

och övriga

är av större vikt,

omständigheter

kan marknadsdomstolen

en viss tid, högst ett år, inte överskrida

är uppenbart för högt och saken
ålägga näringsidkaren

att under

ett visst högsta pris prisåläggande.

Ett förbud eller åläggande enligt första eller andra stycket gäller omedelbart,
om inte marknadsdomstolen

bestämmer

annat.

skäl talar för det, skall marknadsdomstolen,

32 § Om särskilda

eller åläggande enligt

31 § meddelas,

söka förhindra

innan förbud

skadligheten

genom

förhandling.

besluta i fråga

33 § Om särskilda skäl talar för det, kan marknadsdomstolen
om förbud
har avgjorts

eller äläggande

enligt 31 § för tiden intill

dess att målet slutligt

eller annat har förordnats.

34 § Ett förbud

eller ett åläggande enligt 31 § skall förenas med vite, om

inte detta av särskilda

skäl är obehövligt.

35 § I mål om åtgärd mot skadlig konkurrensbegränsning
än konkurrensverket
part

eller

är sökande kan marknadsdomstolen

annan att förete

betydelse som bevis i målet.

handling,

varuprov

eller

där någon annan
vid vite förelägga
annat

som kan ha
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Beslut om föreläggande
företagshemlighet

av teknisk natur. Om föreläggandet

är part eller medverkar
m.m.,

enligt första stycket innebär inte skyldighet

avser någon som inte

enligt 13 a § lagen 1970:417

gäller därutöver

38 kap. rättegångsbalken

att röja

om marknadsdomstol

i tillämpliga

delar.

36 § Om det finns förutsättningar

för åtgärd enligt 31 § första stycket i ett

visst

vid

fall,

får

godkännande

konkurrensverket
omedelbart

förbud

att

förfarande

ett

visst

avtal,

förfarande

eller

att tillämpa

som det sålunda förbjudna

tjänst eller annan nyttighet på villkor
säljföreläggande,

åläggande
förfarande,
eller

atti

att på annat

förfarandet

rättelseföreläggande.

Ett godkänt

föreläggande

som motsvarar

sätt ändra

annat
samma

en viss vara,

vad han erbjuder

andra

ett konkurrensbegränsande

eller vidta

uppfylla

ett visst villkor

annan åtgärd

som motverkar

gäller som ett förbud

eller åläggande enligt 31 §

Ett godkännande

som sker sedan

utsatta tiden har gått till ända är dock utan verkan.

och om uppbrytning

37 § Mål om företagsförvärv

av företag

skall handläggas med särskild

eller planerat förvärv

konkurrensverket

eller

väsentligen

en annan näringsidkare

som har vunnit laga kraft.

Mål om företagsförvärv

38 § Förvärv

avtalsvillkor

samband med ett sådant förfarande

den i föreläggandet

för

eller

att lämna viss information

första stycket,

näringsidkaren,

förbudsföreläggande,

2. åläggande att tillhandahålla

näringsidkare

förelägga

eller inom en viss tid,

tillämpa

konkurrensbegränsande

vite

av företag skall i vissa fall anmälas till

av den som är part i avtal om förvärvet.

anmälan skall lämnas

skyndsamhet.

heder och samvete.

Uppgifterna

i
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Närmare

föreskrifter

om vilka förvärv

het och om vilka uppgifter
eller den myndighet

Konkurrensverket
förvärvet

till

som omfattas av anmälningsskyldig-

som skall åtfölja anmälan fastställs av regeringen

som regeringen

bestämmer.

kan ålägga den som är part i avtal om förvärv

verket

även i fall

som inte avses i första

att anmäla

stycket.

Sådant

åläggande kan inte meddelas senare än sex månader från det att avtal om
förvärvet

slöts.

Åläggande kan även gälla för en viss näringsidkare
sluter avtal om förvärv,
anmälningsskyldighet

Part i avtal
prövning.

Därvid

skall göra anmälan till konkurrensverket.

besluta om särskild

förvärvet,

kan självmant

anmäla

ett förvärv

för

gäller vad som sägs i första och andra styckena.

39 § Konkurrensverket

som är part

En sådan

skall gälla för viss tid, högst ett år.

företagsförvärv

om

att denne, innan han

skall

senast 30 dagar efter anmälan

undersökning

i förvärvsärende

av förvärvet.
inte vidta

Under

någon

enligt

38 §

denna frist får den

åtgärd

för

att fullfölja

såvida inte anmälan skett enligt 38 § tredje stycket.

Om konkurrensverket

har fattat beslut om särskild undersökning,

i marknadsdomstolen

om förvärvet

väckas senast tre månader från beslutet.

Sådan talan får väckas endast efter beslut om särskild

Marknadsdomstolen
om förvärvet

kan, om det finns synnerliga

samtycker,

skall talan

undersökning.

skäl eller parterna i avtalet

begäran av konkurrensverket

förlänga

fristen

enligt andra stycket med längst en månad vid varje tillfälle.

Om konkurrensverket

har beslutat att lämna ett förvärv

talan enligt andra stycket inte väckas beträffande

utan åtgärd,

samma förvärv,

kan

såvida inte
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näringsidkaren

har lämnat

någon oriktig

uppgift

som påverkat

ställnings-

tagandet.

40 § Om det är motiverat
som åtgärden

olägenhet

marknadsdomstolen
intill

förvärv

vid

medför
vite

dess målet slutligt

När regeringen

intresse som väger tyngre än den

av ett allmänt

för de inblandade

förbjuda
prövats.

förvärvspartema,

en näringsidkare

kan

att fullfölja

ett

Ett sådant beslut gäller omedelbart.

skall pröva en fråga om företagsförvärv,

har den samma

befogenhet.

41 § Innan ett förbud eller ett åläggande enligt
marknadsdomstolen

söka undanröja

15 eller 16 § meddelas, kan

de negativa

effekterna

av ett förvärv

genom förhandling.

Innan

ett mål

om företagsförvärv

avtalet om förvärvet

42 § Ett förbud

ges tillfälle

skall

avgörs,

förvärvarens

att yttra sig.

eller ett åläggande

enligt

15 och 16 §§ får inte meddelas

senare än sex månader efter ansökan till marknadsdomstolen.
kan förlängas om parterna samtycker
eller åläggande
förvärvet

får inte meddelas

eller det finns synnerliga

Denna frist
skäl. Förbud

senare än två år efter det att avtalet om

slöts.

Regeringens
månader

i

motpart

beslut i anledning

efter begäran.

av begäran enligt 86 § måste fattas senast tre

Vad som sägs i första stycket om förlängning

av

frist gäller också regeringensprövning.

43 § Ett förbud eller ett åläggande enligt 15, 16 eller 18 § skall förenas med
vite, om inte detta av särskilda

skäl är obehövligt.
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44 § Ett frivilligt

åtagande från företag i samband med företagsförvärv

gjorts under förhandling

kan förenas med vite. Sådant

med konkurrensverket

av marknadsdomstolen

vite föreläggs

som

på talan av konkurrensverket.

Mål om dispens och negativattest

om tillstånd

45 § Ett beslut av konkurrensverket
hos

marknadsdomstolen.
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i tillämpliga

Härvid

22

gäller

enligt
-

25

12 § kan överklagas
§§

förvaltningslagen

delar.

besluta i fråga

46 § Om särskilda skäl talar för det, kan marknadsdomstolen
om tillstånd

enligt

12 § för tiden intill

har avgjorts

dess att målet slutligt

eller annat har förordnats.

47 § På begäran av en näringsidkare
förfarande,

i 4

förbuden
ingripa

enligt för verket tillgängliga
-

8 §§ och att det därför

uppgifter,

inte omfattas av något av

inte finns

anledning

attest

får det inte väcka talan om konkurrensskadeavgift

förbud

eller åläggande enligt 31 § grundad
gäller

till

för verket

att

När verket har fattat ett sådant beslut negativ

mot näringsidkaren.

Beslutet

besluta att ett

kan konkurrensverket

förmån

för

den eller

eller

talan om

på att förfarandet

är förbjudet.

de näringsidkare

som anges i

beslutet.

Ett beslut som avses i första stycket kan ändras eller återkallas

av konkur-

rensverket
om de omständigheter
något väsentligt

som beslutet är grundat

har förändrats

i

avseende, eller

om beslutet är grundat

Ett beslut om återkallelse
tiden före återkallelsen.

oriktiga

uppgifter.

enligt andra stycket punkt 2 kan ges giltighet

för
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Mål om konkurrensskadeavgij

48 § Konkurrensskadeavgift
delgivits

eller skyldigheten

avgift

förbud

om ansökningen

inte har

den som anspråket riktas mot inom tio år från det att överträdelsen

upphörde

Någon

får inte påföras,

skall

att lämna uppgift

inte påföras

för

enligt 9 § inträdde.

ett förfarande

som omfattas

av ett

eller åläggande som har meddelats vid vite med stöd av denna lag.

49 § Konkurrensskadeavgift

får inte fastställas

till

högre belopp

än som

yrkats i målet.

50 § Till

säkerställande

nadsdomstolen
Därvid

på yrkande

gälleri

kvarstad

av anspråk

tillämpliga

på konkurrensskadeavgift

av konkurrensverket

delar föreskriftemai

förordna

får markom kvarstad.

15 kap. rättegångsbalken

om

för fordran.

51 § En påförd

konkurrensskadeavgift

bortfaller

i den mån verkställighet

inte har skett inom tio år från det att domen vunnit laga kraft.

Mål om skadestånd

52 § I mål om skadestånd i marknadsdomstolen
bestämmelser

om rättegången i tingsrätt

som sägs om tingsrätt
d § rättegångsbalken

gäller

i tillämpliga

gälla marknadsdomstolen.
skall inte tillämpas

rättegångsbalkens

delar. Därvid
Bestämmelsen

skall vad
i l kap. 3

i marknadsdomstolen.

Rättegångskostnader

53 § I fråga om rättegångskostnader
gäller

rättegångsbalkens

i mål där konkurrensverket

bestämmelser

om allmänt

I mål med annan sökande gäller bestämmelserna

är sökande

åtal i tillämpliga

delar.

i samma balk om tvistemål
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vari förlikning

är tillåten

i tillämpliga

delar.

Ersättning

för rättegångskost-

nader utgår inte i mål om dispens.

Omprövning

54 § Ett beslut
förhandling

om förbud

eller

åläggande

enligt 32 § eller tillstånd

enligt

enligt

31

avslutande

12 § utgör inte hinder

samma fråga prövas på nytt, om förhållandena

lämnat

oriktig

ställningstagandet

eller av regeringen

om att inte ingripa

mot

får inte prövas på nytt annat än om nåringsidkaren

har

uppgift

om

sakförhållanden

av väsentlig

betydelse

för

18 § utgör

inte

i beslutet.

Ett beslut om förbud
hinder

i fråga

enligt 36

Ett beslut av marknadsdomstolen
ett företagsförvärv

mot att

har ändrats eller om det finns

andra särskilda skäl. Detsamma gäller ett beslut av konkurrensverket
om föreläggande

av

eller åläggande

mot att samma fråga prövas

upphäva eller mildra

förbudet

enligt
på nytt,

eller äläggandet

15, 16 eller

om det finns
därför

anledning

att

att detta inte längre

behövs eller inte längre är lämpligt.

55 § Ansökan om omprövning
konkurrensverket

enligt 54 § görs hos marknadsdomstolen

eller av näringsidkare

Ansökan om omprövning

av

som berörs av beslutet.

enligt 54 § andra stycket skall göras senast inom

ett är efter det att saken slutligt

prövats.

594
OCH TVÅNGSMEDEL

UPPGIFTSSKYLDIGHET

Allmänna

om uppgiftsskyldighet

bestämmelser

att tillhandahålla

får ålägga näringsidkare

56 § Konkurrensverket
handling

m.m.

eller annat som behövs för prövning

uppgift,

denna lag. Även i ett

enligt

ärende om tillsyn över att ett förbud eller ett åläggande enligt lagen följs får
besluta om motsvarande

konkurrensverket
förbudet

för den som avses med

skyldighet

eller åläggandet.

Samma skyldighet

ålägga också annan än den som

kan konkurrensverket

eller fullständigande

anges i första stycket,

om det behövs för kontroll

vad som skall fullgöras

enligt första stycket och det är nödvändigt

av särskilda

som har till

gränsningar

grund

förhållanden.

I ett mål som har underställts
statsråd

av

uppgift

ålägga skyldighet

prövning

regeringens
att föredra
enligt

ärenden

första

stycket

enligt

86 § får det
konkurrensbe-

rörande
första

eller

meningen

andra stycket.

57 § Om det behövs för utredning
ålägga näringsidkare
saken att inställa

förbud

enligt

4

konkurrensverket

anledning

tillträde

anta att en näringsidkare

till lokaler,

bokföring

tillhandahålla

utdrag

av sådana handlingar

skyldig

och andra

ett

lämna

eller annat utrymme

för utrönande

Näringsidkaren

har överträtt

att på begäran

mark och fordon

verksamhet

som kan ha betydelse för utredningen.
genast

i

kunna lämna upplysningar

på tid och plats som verket bestämmer.

8 §§ är näringsidkaren

-

som används i näringsidkarens

utredningen

denna lag, får konkurrensverket

och annan som förväntas

sig för förhör

58 § Om det finns

enligt

av omständighet

är därvid

affärshandlingar,

och annat som kan vara

och ge den hjälp som behövs för granskning

skyldig
kopior

av betydelse

att
och
för

av handlingarna
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lämna de upplysningar

samt i övrigt
rensverket
tekniskt

skall på begäran

som behövs för utredningen.

ges tillfälle

att använda

för att ta del av upptagning

hjälpmedel

terminal

Konkureller

som kan uppfattas

annat
endast

med sådant hjälpmedel.

Om det finns anledning

få tillträde

konkurrensverket

Beslut

för utredningen,

även till andra utrymmen

gäller samma skyldigheter

stycket. Därvid
disponerar

anta att det är av betydelse

äger

än som sägs i första

som i första stycket för den som

utrymmet.

enligt

om åtgärd

nadsdomstolen

56

fattas av konkurrensverket.

stycket

Mark-

om åtgärd enligt andra stycket.

beslutar

59 § Beslut enligt

första

-

58 §§ kan förenas

med vite,

om det finns skäl till

detta.

60 § Ett beslut enligt 56 § får, om det är förenat
marknadsdomstolen.
i tillämpliga

gäller 22

-

25 §§ förvaltningslagen

hos

1986:223

delar.

Ett beslut enligt
Talan

Härvid

med vite, överklagas

57 § får överklagas

endast om det är förenat

får föras endast i samband med talan om utdömande

Den som vill begära prövning

av konkurrensverkets

stycket eller av verkställighet

enligt 58

med vite.

av vitet.

beslut enligt 58 § första

får göra framställning

härom till

marknadsdomstolen.

Beslut enligt 56 - 58 §§ gäller omedelbart,

om inte annat bestäms.
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Särskilda

bestämmelser

om säkringsåtgärder

61 § Om det finns anledning
förbud enligt 4

anta att en näringsidkare

8 §§ får konkurrensverket
-

har överträtt

vidta säkringsåtgårder

som närmare anges i 62 - 81 §§ för att få tillgång

ett

enligt vad

till handlingar

och annat

som år av betydelse för utredningen.

62 § I denna lag förstås med
säkringsåtgård:
bevismedel:

beslag, försegling

bokföring,

affárshandlingar

som omfattas av föreläggande
förvar:
liknande

skåp,

anordning

utrymme:
avgränsat

låda,

och eftersökning,
och Varuprover

samt annat

enligt 56 och 58 §§,

behållare,

bankfack,

väska,

pärm,

kuvert

och

som kan tillslutas,

byggnad,

lokal,

gård,

upplagsplats,

fordon

och liknande

utrymme

undersökningsledare:
leda utredningen

den som i sin tjänst hos konkurrensverket

och den som särskilt har förordnats

har att

att vara undersöknings-

ledare enligt denna lag.

63 § Såkringsåtgärdema
-

verkställs

följande

sätt:

beslag genom att bevismedel

omhändertas,

försegling

eller utrymme

liknande
-

genom att förvar

förses med sigill

eller

förslutning,
eftersökning

genom

att

bevismedel

efterforskas

i

förvar

eller

utrymme.

64 § Beslut
granskning

om beslag får fattas, om bevismedlet
eller

det

finns

risk

att det kommer

förvanskas.

65 § Beslut om försegling

får fattas om

inte tillhandahålls
att

undanhållas

för
eller
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undersökningsledaren
och det skäligen

utrymme
eftersökning

inte får tillåtelse
kan antas,

att bevismedel

inte kan beslutas eller verkställas

bevismedel

att genomsöka

förvar

eller

där,

samt

finns

omedelbart,

eller

som inte är under beslag inte lämpligen

kan föras från

den plats, där det har påträffats.

Beslut om försegling
finns,

av förvar

eller utrymme,

skall fattas om bevismedlet

66 § Beslut om eftersökning
anledning

anta, att den näringsidkare

utredning

använder

utrymmet

yrkesmässigt

näringsidkaren
kommer

som är föremål

om eftersökning

för konkurrensverkets

för sin verksamhet

av någon annan,

i dennes verksamhet,

att undanhållas

får fattas, om det finns grundad

huvudsakligen

används

bevismedel

lämnas kvar hos innehavaren.

i utrymme

utrymmet

där beslagtaget

som har uppdrag

och det finns

eller förvanskas.

eller

risk

Samma villkor

i förvar som påträffas i sådant utrymme,

att
för

att bevismedel
gäller

för beslut

i myndighets

lokal

eller på allmän plats.

Beslut om eftersökning

i annat utrymme

eller förvar

stycket får fattas om det finns grundad anledning
där och det finns risk att det kommer

67 § Beslut om säkringsâtgärd
gärden vidtas är tillräckligt
som säkringsåtgärden

än som avses i första

anta att bevismedel

att undanhållas

finns

eller förvanskas.

får fattas endast om vikten av att säkringsåt-

stor för att uppväga det intrång eller annat men

innebär för den enskilde.

68 § Beslut om säkxingsåtgärd

skall omedelbart

hävas, när åtgärden

inte

längre behövs för att säkra bevisning.

69

§ Beslut

om

säkringsåtgärd

och om hävande

av sådan åtgärd

verkställas

omedelbart.

verkställas

så fort det kan ske med hänsyn till utredningen.

Beslut om hävning

som har vunnit

får

laga kraft skall
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70 § Innan

ett beslut

beredas tillfälle
vilken

enligt

64

-

66 §§ verkställs

att inställa sig till förrättningen.

skall

Kan den som avses i första stycket inte utan nämnvärt

uppskov

förrättningen

eller inställa

sig vid denna, fär verkställighet

förutsättning

att ett särskilt

tillkallat

av eftersökning

näringsidkaren
skäl kommer

ändå ske under
Är den hos vilken

stycket

skall

ske inte

endast om det kan antas att

utredningen

och annan hos vilken

eller att den av annat

sker har rätt att
i väntan

sig.

som har tagits i beslag, fär lämnas kvar hos innehavaren

endast om det finns särskilda

verkställighet

verkställighet

får dock inte i onödan uppehållas

Förrättningen

skall inställa

72 § Bevismedel,

Vid

genomföras

kallas till

att försenas.

ett vittne.

på att vittnet

66 § andra

eller annan söker förhala

71 § Näringsidkaren
tillkalla

vittne är närvarande.

enligt

fär dock förrättningen

närvarande,

gäller annan hos

Detsamma

skall ske.

verkställighet

verkställighet

näringsidkaren

skäl för det.

av beslag fär även förvar

som behövs

för bevismedlet

omhändertas.

73 § Vid

påträffas

av eftersökning

verkställighet

i utrymme

får även förvar

som

där genomsökas.

Verkställighet
medgivande

av eftersökning

som avses i 66 § andra stycket får inte utan

av den som berörs

därav påbörjas

mellan

kl.

21.00

och kl

06.00.

74 § Beslut om hävning
eller annat förhållande

av säkringsåtgärd

verkställs

genom att besittning

som har rubbats genom åtgärden återställs.
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75 § Verkställighet

skall

av förrättningen.

för den som berörs

olägenhet

Lås och annan stängningsanordning

76

§ Marknadsdomstolen

sökningsledaren
sökning

så att den innebär

genomföras

får inte skadas.

Egendom

framställning

på skriftlig

av underEfter-

som avses i 66 § andra stycket.

om eftersökning

olägenhet för den hos vilken

möjliga

får dock brytas.

beslutar

som kan antas bli

minsta

omfattning

av stor

medföra

eller

synnerlig

åtgärden företas bör beslutas av marknadsdom-

stolen, om det inte år fara i dröjsmål.

Undersökningsledaren

i annat fall än som avses

om säkringsåtgärd

beslutar

i första stycket samt om hävande av säkringsåtgärd.

Om en särskilt förordnad
stycket,

skall

han snarast möjligt

anmäla

den som har att leda
skall bestå. Sådan

får ske utan att den som ärendet avser har hörts.

prövning

77 § Kronofogdemyndighet

verkställer

hävande av sådan åtgärd. Verkställighet
ledaren.

detta till

pröva om beslutet

Denne skall omedelbart

utredningen.

har fattat beslut enligt andra

undersökningsledare

Beslagtaget

Undersökningsledaren

bevismedel

dock verkställa

78 § Undersökningsledaren

till denne.

beslut enligt 76 § andra stycket,

om försegling

eller

eftersökning

får

endast i närvaro av den som berörs av

eller någon som kan anses företräda

förrättningen

anbringats

skall snarast överlämnas

Beslut

och om

sker på begäran av undersöknings-

har rätt att verkställa

om det kan ske obehindrat.
undersökningsledaren

beslut om säkringsåtgärd

kan tillfälligt

denne.

avlägsna

förslutning

som har

på grund av beslut om försegling.

79 § Beslut om säkringsåtgärd
vid förrättning

för verkställighet

skall upprättas
mot bevis till

skriftligt

och lämnas senast

näringsidkaren

och annan,
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hos vilken

verkställighet

den har att iakttaga

Kan beslutet

sker.

inte överlämnas

vid

angående verkställighet

närvarande

vid förrättningen,

Bevis

det delges genom

av beslut om säkringsåthar motsvarande

Är den
som skall erhålla bevis inte

skall bevis lämnas till någon som kan anses

om sådan person är närvarande.

verkställighet

om

skall

i 79 § om beslut om säkringsåtgärd

på bevis om verkställighet.

honom,

om vad

av det.

förrättningen,

tillämpning

företräda

upplysning

försorg.

80 § Bevis skall utfärdas
Föreskriften

skall innehålla

som vill påkalla prövning

undersökningsledarens

gärd.

Beslutet

skall

innehålla

förteckning

över

beslagtagna

bevismedel.

81 § Den som vill begära prövning
76 § eller
ställning

av verkställighet

av undersökningsledarens

av beslut om säkringsåtgärd,

beslut enligt
får göra fram-

härom till marknadsdomstolen.

Övriga bestämmelser

82 § Föreskriften
motsvarande
i 4

-

8

i 27 kap.

tillämpning

uppkommer

83 § Beslut

enligt

företagshemlighet

2 § första

meningen

när det vid utredning

rättegångsbalken

av överträdelse

har

av förbuden

fråga om åtgärd enligt 56, 58 eller 61

56,

58 eller

av teknisk

61 § innebär

inte

skyldighet

att röja

natur.

84 § Den som är uppgiftsskyldig

enligt denna lag får inte betungas onödigt.
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TALAN

MOT

85 § Talan

MARKNADSDOMSTOLENS

mot marknadsdomstolens

åtgärd mot skadlig

DOMAR

OCH BESLUT

dom i mål om

konkurrensbegränsning,

2. konkurrensskadeavgift,
skadestånd och
4. utdömande
förs

genom

av vite

ansökan

marknadsdomstolens

Vid

talan enligt

rättegångsbalken

om

revision

hos

högsta

domstolen.

fråga

I

om

beslut i sådana mål förs talan genom besvär.

första

stycket

gälla i tillämpliga

skall

vad som föreskrivs

i 54

-

56 kap.

delar. Vad som där sägs om hovrätt skall

i stället avse marknadsdomstolen.

Förutom

vad som följer

av 54 kap. 3 § rättegångsbalken

talan fâr föras, om marknadsdomstolen

gäller att särskild

i beslut under rättegången

beslutat

i fråga om
vite enligt
2. kvarstad

33
i mål om konkurrensskadeavgift,

3. åtgärd enligt 56 eller 58

eller

4. säkringsåtgärd.

86 § Ett beslut om förbud
prövas av regeringen,

åläggande

enligt

15, 16 eller

18 § skall

om en enskild part begär det. En sådan begäran skall

göras inom fyra veckor

från den dag då domen meddelades.

87 § Om marknadsdomstolen
tidigare avgörandet,

eller

vid omprövning

kan domen överklagas

av domstolen

i den omprövade

någon ändring

i det tidigare

frågan.

avgörandet,

enligt 54 § gör ändring

i det

enligt vad som gäller för en dom
Om marknadsdomstolen

inte gör

får talan inte föras mot domen.
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BESTÄMMELSER

ÖVRIGA

88 § Marknadsdomstolen

fär begära biträde av konkurrensverket

i frågor som kan vara av betydelse för prövning

för utredning

eller annan
enligt denna

lag.

89

§ En

sammanslutning

näringsidkare.

av

eller ett gemensamt

Denna lag träder i kraft den 1 juli

förfarande

mot konkurrensbegränsning

En åtgärd som har vidtagits
lagarna

gäller

i

likställs

lag

med

med en

som avses i 11

1982:729

och lagen 1991:921

i fråga om jordbruksprodukter.

med tillämpning

som om motsvarande

denna

1992.

Genom lagen upphävs konkurrenslagen
om förbud

likställs

av en sådan sammanslutning

Ett beslut

överenskommelse

näringsidkare

av de i punkt

bestämmelse

2 nämnda

i den nya lagen hade

tillämpats.
4. Bestämmelserna

i 20

-

23 §§ tillämpas

endast i fråga om överträdelse

som har ägt rum efter ikraftträdandet.
5. Bestämmelsen

i 53 § tillämpas

inte i mål där talan väckts

före lagens

ikraftträdande.
Ansökan

om tillstånd

enligt

prövas före lagens ikraftträdande.

12 § och om negativattest

enligt

47 § kan
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2.

FÖRSLAG

TILL

ÄNDRING

LAG

OM

GEN

1991:601

Härigenom

att i prisinformationslagen

föreskrivs

med följande

ny paragraf

5 a § En näringsidkares

marknadsföring

påtaglig

vara

dessförinnan

tillämpats

varaktighet

vilseleds

prisnedsättning

nedsättningen

skall införas en

1991:601

lydelse.

risk för att konsumenten

Om en tillfällig

1 PRISINFORMATIONSLA-

och eventuella

får inte utformas

om prisets förmånlighet.

som särskilt

marknadsförs
i förhållande

försäljningsstället

till

1992.

det pris

under rimlig

andra begränsningar

Denna lag träder i kraft den 1 juli

så att den medför

förmånlig

skall

som omedelbart
tid. Erbjudandets

skall framgå tydligt.

3.

FÖRSLAG
LAG

TILL

ÄNDRING

OM

I LAGEN

1956:245

RÖRANDE

GIFTSSKYLDIGHET

OM
PRIS-

UPPOCH

KONKURRENSFÖRHÃLLANDEN

Härigenom

föreskrivs

ifråga

om lagen 1956:245

om uppgiftsskyldighet

rörande pris- och konkurrensförhållanden
dels att

8 och 12 §§ skall upphöra att gälla,

dels att

5 och 6 §§ skall ha nedan angivna

dels att lagens rubrik

Lag om uppgiftsskyldighet

Nuvarande

skall ha nedan angivna

rörande

lydelse,

lydelse.

prisförhållanden

lydelse

Föreslagen

lydelse

l §
Näringsidkare
är skyldig
att i
enlighet
med vad i denna lag
stadgas lämna de uppgifter
som
erfordras
för att främja allmän
kännedom om pris- och konkurrensförhållanden
inom näringsli-

Näringsidkare
är skyldig
att i
enlighet
med vad i denna lag
stadgas lämna de uppgifter
som
erfordras
för att främja allmän
kännedom
om prisförhållanden
inom näringslivet.

vet.

grund
Där
fullständigande

så år nödigt för kontroll
eller
av särskilda förhållande
är jämväl
av uppgift som skall lämnas av näringsidkare,
annan skyldig lämna uppgifter på sätt och i den utsträckning som stadgas för
näringsidkare.

3 §
Näringsidkare
åligger
till
att
myndighet
besom regeringen
stämmer efter anmaning
lämna
uppgift om sådan i anmaningen
nännare

angiven

konkurrensbe-

Näringsidkare
åligger
till
att
myndighet
besom regeringen
stämmer efter anmaning
lämna
uppgift om priser, intäkter, kostnader,

marginaler

och

andra
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gränsning,
som berör hans verksamhet och har avseende på pris-,
pr0dukti0ns-,
eller
omsättningstransportförhållanden,
i
samt
övrigt om priser, intäkter,
kostnader, vinster och andra förhållanden av beskaffenhet att inverka på
prisbildningen.

förhållanden
av beskaffenhet
inverka på prisbildningen.

att

4§
Uppgiftsskyldighet

enligt

denna

lag innebär icke skyldighet
yrkeshemlighet
av teknisk

att röja
natur.

Uppgiftsskyldighet
enligt
denna
lag innebär inte skyldighet att röja
företagshemlighet
teknisk
av
natur.

5§
Närmare föreskrifter
omfattning
om uppgiftsskyldighetens
och tiden för dess fullgörande
meddelas av myndigheten.

samt om sättet

Myndigheten må därvid förelägga
näringsidkare att enligt meddelade
konkuran visningar tillhandahålla
rensbegränsande
avtal, handelsböcker, korrespondens
och andra
handlingar.
Uppgiftsskyldig
må
jämväl kallas att inställa sig inför
myndigheten.
Myndigheten

fullgörandet

skall iakttaga att näringsidkare
av uppgiftsskyldigheten.

icke

onödigt

betungas

vid

må myndigheten

förelägga

den

6§
Efterkommes icke anming att lämna uppgift,
försumlige lämpligt vite.
Vite må ock utsättas
lande av föreläggande

vid meddeeller kallel-

se enligt 5

Denna lag träder i kraft den 1 juli

1992.
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4.

FÖRSLAG

TILL

LAG

ÄNDRING

OM

I

MARKNADSDOMSTOL

Härigenom

föreskrivs

ifråga

LAGEN

1970:417

OM

M.M.

om lagen 1970:417

om marknadsdomstol

m.m.
att 1-4, 9-11,
skall ha följande

Nuvarande

13, 13 a, 14-15, 15

16- 20 §§ och rubriken

före 11 §

lydelse.

Föreslagen

lydelse

lydelse

1§

Marknadsdomstolen

handlägger
Marknadsdomstolen
konkurrenslagen

handlägger

konkurrenslagen
enligt
marknadsföringslagen
1982: 729
,
1975:1418,1agen197l:ll20m
avtalsvillkorikonsumentförhällanden, lagen 1984:292
om avtalsvillkor
mellan näringsidkare
1988:
och produktsäkerhetslagen

mål enligt

1604.

1604.

ärenden

marknadsföringslagen
1992:000
,
197l:112om
l975:1418,lagen
konsumentförhállanavtalsvillkori
den, lagen 1984:292
om avnäringsidkare
talsvillkor
mellan
1988:
och produktsäkerhetslagen

2§

beslut i
Mot marknadsdomstolens
ärende som avses i l § får talan
föras. Detsamma gäller domstolens beslut i övrigt enligt denna

dom
marknadsdomstolens
Mot
eller beslut i mål som avses i l §
får talan
föras.
Detsamma
gäller domstolens beslut i övrigt

lag.

enligt denna lag.
I fråga om rätt att föra talan mot
beslut i
domstolens
dom eller
särskilda
konkurrensmål
finns
bestämmelser
i konkurrenslagen
1992:000.
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3§

Marknadsdomstolen
består av en
ordförande,
en vice ordförande
samt tio andra ledamöter, av vilka
fyra är särskilda
ledamöter,
tre
för
ärenden
om konkurrensbeoch ärenden om avgränsning
talsvillkor
mellan näringsidkare
samt en för ärenden om marknadsföring, ärenden om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
och
ärenden om produktsäkerhet.

konkurrenslagen
enligt
I mål
1992:000
och lagen 1984:292
mellan näringsidom avtalsvillkor
kare består marknadsdomstolen
av
en ordförande, en vice ordförande
och ma särskilda ledamöter.
I mål enligt marknadsföringslagen
1975:1418,
lagen 1971:112
om
avtalsvillkor i konsumentforhållanden och produktsäkerhetslagen
1988:1604
består marknadsdomstolen av en ordförande,
en vice
ordförande samt sju andra ledamöter,
av vilka en är särskild
ledamot.

4§
ordföranden
Ordföranden,
vice
och en av de särskilda ledamöterna för ärenden om konkurrensbemellan
gränsning och avtalsvillkor

vice ordföranden
Ordföranden,
och en av de särskilda ledamöterna för mål enligt konkurrenslagen
1992:000
och lagen 1984:292

näringsidkare
skall vara lagkunnioch
erfarna
i domarvärv.
De
ga

om avtalsvillkor mellan näringsidkare skall var lagkunniga
och
erfarna i domarvärv. De tre andra
särskilda ledamöterna för sådana

två övriga ledamöterna för sådana
ärenden skall ha särskild insikt i
näringslivets
förhållanden.
Ledaärenden
marknadsför
moten
om
föring,
avtalsvillkor
i konsumentförhållanden
och produktsäkerhet
skall ha särskild insikt i konsuvice
mentfrågor.
Ordföranden,
ordföranden
och
de särskilda
får
ledamöterna
utses bland
personer som kan anses företräda
företagarintressen
eller
konsument- och löntagarintressen.

mål skall ha kvalificerad ekonomisk kompetens och insikt i samhällsekonomins funktionssätt
och
näringslivets
förhållanden.
Den
särskilda ledamoten för mål enligt
1975:
marknadsföringslagen
1418,
lagen 1971:112
om avtalsvillkor
i konsumentforhållanden och produktsäkerhetslagen
ha särskild
1988:1604
skall
insikt i konsumentfrågor.
Ordföranden, vice ordföranden och de
särskilda ledamöterna får
utses
bland personer som kan anses
eller
företräda företagarintressen
eller löntagarintreskonsumentsen.
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För vice ordföranden och var och en av de särskilda ledamöterna finns en
eller fler ersättare. Bestämmelserna
och särskild
om vice ordförande
ledamot gäller även ersättare.

9§
I mål som avses i 3 § första stycket är marknadsdomstolen
beslutför när ordföranden och tre andra
ledamöter är närvarande.
Marknadsdomstolen
är beslutför,
när ordföranden
och fyra andra
ledamöter är närvarande. I beslut
skall lika antal ledamöter
som
företräder företagarintressen
samt
konsument- och löntagarintressen
deltaga.

I mål som avses i 3 § andra styckbeslutför
när
et är domstolen
ordföranden och fyra andra ledamöter är närvarande.
I sådana
mål skall lika antal ledamöter som
företräder företagarintressen
samt
konsument- och löntagarintressen
deltaga.

de
Av
deltager

de särskilda
Av
ledamöterna
deltar vid handläggning
av mål
stycket
som avses i 3 § första
endast de som har utsetts för
sådana mål och vid handläggning
av mål som avses i 3 § andra
stycket endast den som har utsetts
för sådana mål.

särskilda
ledamöterna
vid
handläggning
av

ärenden om konkurrensbegränsning eller
avtalsvillkor
mellan
näringsidkare
endast de som har
utsetts för sådana ärenden och vid
handläggning
av ärenden
om
marknadsföring,
avtalsvillkor
i
konsumenyörhållanden
eller produktsäkerhet endast den som har
utsetts för sådana ärenden.
Om förhandling
som avses i 4
eller 5 § konkurrenslagen
1982.729 finns särskilda föreskrifter
i

Om förhandling
konkurrenslagen
särskilda

som avses i 32 §
1992:000
finns
föreskrifter
i 14

14
Ordföranden

kan ensam på domföretaga
förbeoch pröva fråga

stolens vägnar
redande åtgärd
om avskrivning

av ärende.

Ordföranden

kan ensam på domstolens vägnar besluta om kvarstad i mål om konkurrensskadeavgift och om skadestånd samt, efter
ansökan eller på talan av den som
berörs av åtgärden, pröva fråga
om åtgärd enligt 56, 58 eller 61 §
konkurrenslagen.
Ordföranden
kan i övrigt företa förberedande
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åtgärd och pröva
skrivning av mål.

fråga

om

av-

10§
Om det framkommer
skiljaktiga
meningar
vid
överläggning
en
tillämpas föreskrifterna
i 16 kap.
rättegångsbalken
omröstning
i
om
tvistemål.
Domstolen
bestämmer
dock själv i vilken ordning ledamöterna skall säga sin mening.

Näringsfrihetsombudsman
konsumentombudsman

Om det framkommer
skiljaktiga
meningar
vid en överläggning
tillämpas föreskrifterna
i 16 kap.
rättegångsbalken om omröstning i
tvistemål. Vid överläggning rörande fråga om konkurrensskadeavgift eller utdömande av vite enligt
konkurrenslagen
1992:000
tilllämpas dock föreskrifterna
i 29
kap. samma balk om omröstning i
brottmål.
Domstolen
bestämmer
själv i vilken ordning ledamöterna
skall säga sin mening.

och

Konkurrensverket
ombudsmannen

och konsument-

Konkurrensverket
valtningsmyndighet
rensfrågor.

är central förför
konkur-

ll§

För

konkurrensbegränsningsfrá-

gor finns
en näringsfrihetsombudsman och för frågor om marknadsföring,
frågor om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
och
frågor
produktsäkerhet
om
en
konsumentombudsman.
Ombudsman
för viss tid
kunnig.

För frågor om marknadsföring,
frågor om avtalsvillkor
i konsumentförhâllanden
och frågor om
produktsäkerhet
finns en konsumentombudsman. Ombudsmannen

utses av regeringen
och skall vara lag-

för
utses av regeringen
och skall vara lagkunnig.

viss

tid

13§
Ansökan som avses i 17 § konkurrenslagen 1982:729
görs skriftligen. Detsamma gäller ansökan
om förbud eller åläggande enligt
2-4
marknadsföringslagen

Ansökan som avses i 27§ konkurrenslagen 1992:000
görs skriftligen. Detsamma gäller ansökan
om förbud
2-4
§§

eller åläggande enligt
marknadsföringslagen
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1975:1418,
l §lagen 1971:112
i konsumentförom avtalsvillkor
hållanden,
1 § lagen 1984:292
mellan näringsidom avtalsvillkor
kare eller 5-9 §§ eller 12 § tredje
stycket
produktsäkerhetslagen
1988:1604.
ansökningen
Av
skall framgå de skäl på vilka
ansökningen
grundas
och den
utredning sökanden åberopar.

1975:1418,
1 § lagen 1971:112
i konsumentförom avtalsvillkor
l § lagen 1984:292
hållanden,
mellan näringsidom avtalsvillkor
kare eller 5-9 §§ eller 12 § tredje
produktsäkerhetslagen
stycket
ansökningen
1988:1604.
Av
skall framgå de skäl på vilka
och den
ansökningen
grundas
utredning sökanden åberopar.

l3a§
I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare
att medverka i mål som avses i 13 §
gäller följande särskilda regler.

I fråga om rätt för sammanslutningar av näringsidkare
att medverka i ärenden som avses i 13 §
andra meningen gäller följande
särskilda

regler.
Om en sammanslutning
av näringsidkare
gör sannolikt att utgången av målet kan ha betydande
intresse för medlemmarna i sammanslutningen, får marknadsdomstolen på ansökan av sammanslutningen
tillåta att denna, vid
sidan av enskild part, medverkar
i förfarandet och därvid åberopar
bevisning.

Om en sammanslutning
av näringsidkare
gör sannolikt att utgången av ärendet kan ha betydande intresse för medlemmarna i
sammanslutningen,
får
markpå ansökan
nadsdomstolen
av
tillåta att densammanslutningen
na, vid sidan av enskild part,
medverkar i förfarandet och därvid åberopar bevisning.
Ansökningen om medverkan
den grundas på.

skall vara skriftlig

och innehålla

de skäl som

Parterna skall beredas tillfälle att yttra sig över ansökningen. Denna får inte
bifallas, om parten på den sida som ansökningen om medverkan avser
motsätter sig detta.

l4§
Sökanden och hans motpart skall
beredas tillfälle att vid sammanmarknadsdomstolen
träde inför
lägga fram sina synpunkter och
förebringa
den utredning de vill
åberopa. Till sådant sammanträde
skall ombudsmannen för frågor av

Sökanden och hans motpart skall
beredas tillfälle att vid sammanmarknadsdomstolen
träde inför
lägga fram sina synpunkter och
förebringa
den utredning de vill
skall
åberopa. Konkurrensverket
beredas tillfälle

att yttra sig över
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ansökan enligt 31 § konkurrenslagen 1992:000,
som ingivits av
verket.
mål som avses
I
än
annan
i 3 § andra stycket skall konsumentombudsmannen
kallas
till
sammanträde, även om han
är
sökande. Vidare skall den som
medverkar enligt 13 a § kallas till
sammanträdet.

den art som ärendet rör kallas,
är sökande. Vidäven om han
skall
den
som medverkar
are
enligt 13 a § kallas till sammanträdet.

Före sammanträde kan muntlig eller skriftlig
utsträckning domstolen bestämmer.

förberedelse

äga rum i den

som avse i 32 §
1992:000
skall
konkurrenslagen
äga rum vid sammanträde inför
domstolen eller dess ordförande.
får
Domstolen eller ordföranden

Förhandling
som avses i 4 eller 5
1982:729
§ konkurrenslagen

Förhandling

skall äga rum vid sammanträde
inför
domstolen
med parterna
Domstolen
eller dess ordförande.
får även övereller ordföranden
lägga enskilt med part. Förhandlingen skall dock alltid avslutas
vid sammanträde
med parterna
inför domstolen.

även överlägga enskilt med part.
Förhandlingen
skall dock alltid
avslutas vid sammanträde
med
parterna inför domstolen.

15§
Ärende

får avgöras och beslut
med anledning av särskild prövning enligt 15 a § meddelas utan
enligt 14 § första
sammanträde
tillfredsställande
stycket,
om
utredning föreligger och part inte

Mål får avgöras och dom med
prövning
anledning
av särskild
enligt 15 a § meddelas utan sammanträde enligt 14 § första styckutredning
et, om tillfredsställande
föreligger
och part inte begär

begär sammanträde. Ansökan som
förtjänar
avseende
uppenbart

sammanträde. Ansökan som uppavseende får
förtjänar
enbart
avslås utan sådant sammanträde.

får avslås
träde.

utan

sådant samman-

Fråga om förbud, åläggande eller
tillstånd enligt 18 § konkurrenslaförbud enligt 21
gen l982:729,
§ samma lag eller förbud eller
åläggande enligt 13 § marknads1975:1418,
5 §
föringslagen
lagen 1971: 1 12 om avtalsvillkor
eller 21
i konsumentförhållanden
1988:
§ produktsäkerhetslagen

Fråga om förbud eller åläggande
konkurrenslagen
enligt
33 §
1992:000,
förbud enligt 40 §
eller tillstånd enligt 46 § samma
lag eller förbud eller åläggande
enligt 13 § marknadsföringslagen
1975:1418,
5 §lagen 1971:112
i konsumentförom avtalsvillkor
hållanden eller 21 § produktsäkerhetslagen 1988:1604

kan prövas

612
1604 kan prövas utan sammanträde enligt 14 § första stycket.

enligt
14 §
utan sammanträde
första stycket. Detsamma gäller
beslut under rättegången i andra
frågor.
Förbud eller åläggande, som avses
i andra stycket, eller återkallelse
av tillstånd,
som avses där, får
inte beslutas utan att den som
förbudet,
åläggandet
eller återkallelsen
fått
tillfälle
att
avser
yttra sig i frågan, såvida det inte
finns
anledning
anta, att han
avvikit eller eljest håller sig undan. I ett mål om åläggande eller
förbud enligt 5
9 § eller 12 §
tredje stycket produktsäkerhetsladock
gen får marknadsdomstolen
även i annat fall omedelbart meddela beslut enligt 21 § samma lag,
om synnerliga skäl föreligger.

Förbud eller åläggande, som avses
i andra stycket, eller återkallelse
som avses där, får
av tillstånd,
inte beslutas utan att den som
åläggandet
förbudet,
eller återkallelsen
fått
tillfälle
att
avser
yttra sig i frågan, såvida det inte
finns
anledning
anta, att han
avvikit eller eljest håller sig undan. I ett ärende om åläggande
eller förbud enligt 5-9 § eller 12 §
tredje stycket produktsäkerhetsladock
gen får marknadsdomstolen
även i annat fall omedelbart meddela beslut enligt 21 § samma lag,
om synnerliga skäl föreligger.

När marknadsdomstolen
prövar
fråga om åtgärd enligt 58 eller 76
§ konkurrenslagen
1992:000
skall den som åtgärden
avser
beredas tillfälle
yttra sig. Detta
gäller
dock inte, om det kan

befaras

att genomförandet
av
beslutet skulle avsevärt försvåras
därigenom.

15a§
Marknadsdomstolen
kan till särskild prövning ta upp
i ärende som avser prövning
enligt 2 § konkurrenslagen
1982:
729 frågan huruvida näringsidskadlig verkan av
kare föranleder
en konkurrensbegränsning,
2. i ärende som avser prövning
enligt 6-9 § eller 12 § tredje
produktsäkerhetslagen
stycket
1988:1604
frågan huruvida en
eller
vara
en tjänst medför sär-

Marknadsdomstolen
kan till särskild prövning ta upp
i mål som avser prövning
13 §
enligt
konkurrenslagen
1992:000
föreligger

frågan huruvida
det
skadlig
konkurrensen
begränsning,
i mål som avser prövning
enligt 6-9 § eller 12 § tredje
stycket
produktsäkerhetslagen
1988:1604
frågan huruvida
en
eller
vara
en tjänst medför sär-

613
skild risk för
eller egendom.

skada

på person

skild risk för
eller egendom.

skada

på person

16§
Bestämmelserna i 5 kap. rättegångsbalken
om offentlighet
motsvarande tillämpning
vid marknadsdomstolen.
Utöver vad som följer av första
stycket kan domstolen förordna att
sammanträde för handläggning av
konkarrensbegränsningsärende
skall hållas inom stängda dörrar,
om det kan antagas att förhandlingsarbetet i ärendet skulle försvåras till följd av offentligheten.

vid domstol

äger

Utöver vad som följer av första
stycket kan domstolen förordna att
sammanträde
i konkurrensmål
skall hållas inom stängda dörrar,
om det kan antas att förhandlingsarbetet i målet skulle försvåras till
följd av offentligheten.

17§
Vid marknadsdomstolens

sammanträden

föres protokoll.
Då Marknadsdomstolen
handlägfråga
enligt
konkurrenslager en
vid sammanträde
gen 1992:000
med parterna skall, om inte domstolens avgörande avkunnas vid
sammanträdet,
underparterna
rättas om tiden och sättet för meddelande av dom eller beslut.

18§
Marknadsdomstolen
kan vid vite
förelägga part eller annan, som
kan antagas ha upplysning
att
lämna som är av betydelse i ärendet, att inställa sig personligen
inför domstolen. Domstolen
kan
besluta att den som
är part skall
höras som vittne. Därvid äger 36
kap.
5 och 6 §§, 10 § andra
stycket, ll
13 § första stycket
och 14 § rättegångsbalken motsvarande tillämpning.
Vägrar vittne
skäl att avlägga ed
utan giltigt

Marknadsdomstolen
förelägga

kan vid vite

part eller annan, som
kan antas ha upplysning att lämna
som är av betydelse i målet, att
inställa
sig personligen
inför
domstolen. Domstolen kan besluta
är part skall höras
att den som
som vittne. Därvid äger 36 kap.
5 och 6 §§, lO § andra stycket,
ll
13 § första stycket och 14 §
rättegångsbalken
motsvarande
tillämpning.
Vägrar vittne utan
giltigt skäl att avlägga ed eller att

614
eller att avge vittnesmål
eller
besvara fråga, får domstolen vid
vite förelägga vittnet att fullgöra
sin skyldighet.

eller
besvara
avge vittnesmål
fråga,
får domstolen
vid
vite
förelägga vittnet att fullgöra
sin
skyldighet.

Part eller den som medverkar
enligt 13 a § kan även föreläggas
vid vite att tillhandahålla
domstolen handling,
och
likvaruprov
nande som kan ha betydelse i
ärendet.
Detta innebär dock
skyldighet att röja yrkeshemlighet

Part eller den som medverkar
enligt 13 a § kan även föreläggas
vid vite att tillhandahålla
domstolen handling,
och
likvaruprov

av teknisk

nande som kan ha betydelse
målet.
innebär
Detta
dock
skyldighet att röja företagshemlighet av teknisk natur.

natur.

I fråga om vite som avse i denna paragraf
balken.
Den som
är part och inte heller
medverkar enligt 13 a § och som
efter kallelse av marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har
rätt till ersättning
enligt vad i
rättegångsbalken är föreskrivet om

gäller

9 kap. 8 § rättegångs-

Den som
är part och inte heller
medverkar enligt 13 a § och som
efter kallelse av marknadsdomstolen inställt sig inför domstolen har
rätt till ersättning
enligt
vad i
rättegångsbalken är föreskrivet om
ersättning till vittne eller sakkunnig. I mål vari konkurrensverket

ersättning till vittne eller sakkunnig. I ärende vari ombudsman för
talan tillämpas bestämmelserna för
mål om allmänt åtal och i annat
ärende bestämmelserna
för mål
vari förlikning
är tillåten. Skall
ersättning utges av parterna en för
båda för en, skall domstolen
slutligt fördela kostnaden mellan
dem med hälften å vardera.

eller konsumentombudsmannen
för
talan tillämpas bestämmelserna för
mål om allmänt åtal och i mål
med annan sökande bestämmelserär
na för mål vari förlikning
tillåten. Skall ersättning utges av
parterna en för båda och båda för
en, skall domstolen slutligt fördela
kostnaden mellan dem med hälften
å vardera.

19§
I
marknadsdomstolens
beslut
varigenom
ärende
eller
sådan
fråga som avses i 15 a § avgörs
anges de skäl på vilka beslutet
grundas. Beslut som nu nämnts
och beslut som avses i 15 § andra
stycket sänds till partema, till den
som medverkar enligt 13 a § och
till sådan myndighet som avses i 4

i

dom varI marknadsdomstolens
igenom mål eller sådan fråga som
avses i 15 a § avgörs anges de
skäl på vilka domen grundas. Dom
som nu nämnts och beslut som
avses i 15 § andra stycket sänds
till parterna,
till den som medverkar enligt 13 a § och till sådan
myndighet som avses i 4 § pro-

615
duktsäkerhetslagen

1988:
§ produktsäkerhetslagen
1604 samma dag som det meddelas.

1988:1604

samma dag som det meddelas.

20§
Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas
part eller andet
sker
genom delgivning.
nan,
Detsamma gäller beslut som sänds
enligt 19
Annan handling får
tillställas part eller annan genom
delgivning, om det anses erforder-

Skall ansökan, kallelse eller föreläggande tillställas part eller annan, sker det genom delgivning.
Detsamma gäller dom eller beslut

ligt.

anses erforderligt.

Delgivning
av beslut av markvilket
innefattar
nadsdomstolen,
vitesföreläggande
enligt konkurmarknadsrenslagen 1982:729,
1975:1418,
lagen
föringslagen
i
1971:112
om avtalsvillkor
lagen
konsumentförhållanden,
mel1984:292
om avtalsvillkor
eller produktsälan näringsidkare
får inte
kerhetslagen 1988:1604,
ske enligt 12 § delgivningslagen
1970:428,
om det inte finns
anledning att anta att den sökte
eller på annat sätt
har avvikit
håller sig undan.

Delgivning av dom eller beslut av
invilket
marknadsdomstolen,
enligt
nefattar vitesföreläggande
1992:000,
konkurrenslagen
1975:
marknadsföringslagen

Denna lag träder i kraft den 1 juli

Annan
som sänds enligt 19
handling får tillställas
part eller
om det
annan genom delgivning,

1418, lagen 1971:112
om avtalsvillkor
i konsumentförhällanden, lagen 1984:292
om avnäringsidkare
talsvillkor
mellan
1988:
eller produktsäkerhetslagen
1604,
får inte ske enligt 12 §
1970:428,
delgivningslagen
om
det inte finns anledning att anta att
eller på
den sökte har avvikit
undan.
häller
sig
sätt
annat

1992.

616
s.

FÖRSLAG

TILL

LAG

ÄNDRING

OM

1

AKTIEBOLAGSLAGEN

1975:1385

Härigenom
följande

föreskrivs

att 14 kap. 3 § aktiebolagslagen

1975:

1385

skall ha

lydelse.

14 kap.3§
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

När avtal om fusion godkänts av bolagsstämman
skall det anmälas av
bolaget för registrering.
Om det
skett inom fyra månader från bolagsstämmans beslut eller om registreringsmyndigheten
genom lagakraftträdande
beslut avskrivit sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, är frågan
om fusion förfallen.
Hinder mot registrering
av avtal
om fusion enligt 2 § möter
om fusionen förbjudits enligt
konkurrenslagen
1982:729
eller
om näringyrihetsømbudsmannen
inte beslutat lämna fusionen utan
åtgärd enligt 20 § första stycket
konkurrenslagen
eller

Hinder mot registrering
av avtal
om fusion enligt 2 § möter
om fusionen förbjudits enligt
konkurrenslagen

1992:000

eller

om prövning
av fusionen
enligt samma lag eller

pågår

yttrande företes från auktoriserad eller godkänd revisor av vilket
om
framgår att aktiekapitalet
i det Övertagande bolaget inte överstiger
de
överlåtande
bolagens sammanlagda verkliga
värde för det Övertagande
bolaget.

Denna lag träder i kraft den 1 juli

1992.

617
6.

FÖRSLAG

TILL

LAG

ÄNDRING

OM

föreningar

föreskrivs

LAGEN

1987:667

OM

FÖRENINGAR

EKONOMISKA

Härigenom

I

att 12 kap. 5 § lagen

skall ha följande

1987:667

om ekonomiska

lydelse.

l2kap.5§
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

skall det
har slutligt
godkänts av föreningsstämman
När fusionsavtal
anmälas av föreningen för registrering.
Om detta inte har skett inom fyra
månader från stämmans beslut eller om registreringsmyndigheten
genom
lagakraftâgande beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.
Hinder
möter,
mot registrering
fusionen
förbjudits
enligt
har
om
konkurrenslagen
1982:729
eller
näringsfrihetsombudsmannen
om

Hinder
möter,
mot registrering
enligt
förbjudits
fusionen
har
om
1992:000
eller
konkurrenslagen
pågår
jiasionen
prövning
av
om

inte har beslutat att lämna füsiønen utan åtgärd enligt 20 § första
stycket konkurrenslagen.

enligt samma lag.

Denna lag träder i kraft den l juli

1992.

618
7.

FÖRSLAG

TILL

ÄNDRING

LAG

OM

GEN

1987:618

Härigenom

föreskrivs

ha följande

lydelse.

1 BANKAKTIEBOLAGSLA-

att 11 kap. 3 §bankaktiebo1ags1agen

1987:618

skall

11 kap.3§
När fusionsavtalet har godkänts av bolagsstämman skall det anmälas av det
överlåtande bankaktiebolaget
för registrering.
Om detta inte har skett inom
fyra månader från stämmans beslut eller om bankinspektionen
genom
lagakraftvunnet
beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.
Hinder
möter,
mot registrering
om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen
1982:729
eller
om näringsfrihetsombudsmannen
inte har beslutat att lämna jitsionen utan åtgärd enligt 20 § första
stycket konkurrenslagen.

Hinder
möter,
mot registrering
om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen
1992:000
eller
om prövning
av fusionen pågår
enligt samma lag.

För registrering
av ett fusionsavtal enligt 2 § krävs vidare att ett yttrande
företes från en aukoriserad revisor, av vilket framgår att aktiekapitalet i det
Övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda
verkliga värde för det Övertagande bolaget.

Denna lag träder i kraft den l juli

1992.

619
s.

FÖRSLAG
LAG

OM

TILL

ÄNDRING

1987:

1 SPARBANKSLAGEN

619

Härigenom
följande

föreskrivs

att 7 kap. 4 § sparbankslagen

1987:619

skall ha

lydelse.

7kap.4§
Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

När fusionsavtalet har godkänts av sparbanksstämman skall det anmälas av
Om detta inte har skett inom
den överlåtande Sparbanken för registrering.
eller
beslut
genom
fyra månader från stämmans
om bankinspektionen
anmälan eller vägrat registresådan
avskrivit
beslut har
lagakraftvunnet
en
ring av avtalet, har frågan om fusion fallit.
möter,
Hinder
mot registrering
enligt
förbjudits
har
fusionen
om
eller
1992:000
konkurrenslagen
pågår
prövning
fusionen
av
om

möter,
Hinder
mot registrering
enligt
förbjudits
om fusionen har
eller
1982:729
konkurrenslagen
näringsfrihetsømbudsmannen
om
inte har beslutat att lämna jizsionen utan åtgärd enligt 20 § första
stycket konkurrenslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli

enligt samma lag.

1992.

620
9.

FÖRSLAG
LAG

OM

TILL

ÄNDRING

1 FÖRENINGSBANKSLAGEN

1987:620

Härigenom

föreskrivs

ha följande

lydelse.

att 10 kap. 4 § föreningsbankslagen

1987:620

skall

10 kap. 4 §
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

När fusionsavtalet har godkänts av föreningsbanksstämman
skall det anmälas
Om detta inte har skett
av den överlåtande föreningsbanken för registrering.
inom fyra månader från stämmans beslut eller om bankinspektionen
genom
lagakraftâgande beslut har avskrivit en sådan anmälan eller vägrat registrering av avtalet, har frågan om fusion fallit.
Hinder

mot

registrering

möter,

Hinder
möter,
mot registrering
om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen
1992:000
eller
om prövning
av fiasiønen pågår
enligt samma lag.

om fusionen har förbjudits enligt
konkurrenslagen
1982:729
eller
om nâringwihetsømbudsmannen
inte har beslutat att lämna fitsionen utan åtgärd enligt 20 §första
stycket konkurrenslagen.

Om fusionsavtalet
har godkänts av fullmäktige,
skall registreringsanmälan
innehålla försäkran av styrelsen att underrättelse som avses i 7 kap. 12 §
Gårde stycket skett.

Denna lag träder i kraft den l juli

1992.

621
10.

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING
FÖRORDNINGEN

Härigenom
följande

föreskrivs

ÄNDRING

OM

I AKTIEBOLAGS-

1975:1387

att 25 § aktiebolagsförordningen

1975:

1387 skall ha

lydelse.

25 §
Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

1975:
Vid anmälan för registrering enligt 14 kap. 3 § aktiebolagslagen
skall
bolagsstämma
1385 av att avtal om fusion har godkänts av
ges in
protokoll,
två avskrifter av bolagsstämmans
avskrift av handlingar som enligt 14 kap. 1 eller 2 § aktiebolagslagen
har framlagts på stämman,
besked från näringsfrihetsombudsmannen
att denne beslutat
lämna fusionen utan åtgärd enligt
20 § första stycket konkurrenslaeller att fusionen
gen 1982:729
inte förbjudits enligt konkurrensla-

Besked från konkurrensverket
enligt
eller
1992:000
konkurrenslagen
att fusionen inte förbjudits

prövning
samma lag.
att

inte

pågår

enligt

gen.
intyg från
4. när fråga år om fusion enligt 14 kap. 2 § aktiebolagslagen,
i det
auktoriserad eller godkänd revisor av vilket framgår att aktiekapitalet
Övertagande bolaget icke överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda
verkliga värde för det Övertagande bolaget.

Denna förordning

träder i kraft den 1 juli

1992.

622
11.

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING
OM

1987:978

Härigenom
föreningar

OM

föreskrivs

ÄNDRING

FÖRENINGAR

EKONOMISKA

att 13 § förordningen

skall ha följande

I FÖRORDNINGEN

1987:978

om ekonomiska

lydelse.

13§
Nuvarande

lydelse

Föreslagen

lydelse

Till anmälan för registrering
enligt 12 kap. 5 § lagen 1987:667
om
ekonomiska föreningar av att ett avtal om fusion har slutligt godkänts
av
föreningsstämman
skall ges in
protokoll,
en kopia av föreningsstämmans
2. en kopia av handlingar
enligt
12 kap. 2 eller 3 § lagen om
som
ekonomiska föreningar har lagts fram på stämman,
besked från näringsftihetsombesked från konkurrensverket
budsmannen att jiisionen inte har
förbjudits
enligt konkurrenslagen
1982:729
eller att nåringsfrihet:ombudsmannen
har beslutat att
lämna fusionen utan åtgärd enligt
20 § första stycket samma lag,

enligt konatt fusionen förbjudits
kurrenslagen
1992:000
eller att
prövning inte pågår enligt samma
lag, samt

samt
4. om fusionsavtalet
har godkänts av fullmäktige,
en försäkran att en
underrättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket lagen om ekonomiska
föreningar har skett.
Bestämmelserna

Denna förordning

i denna paragraf gäller inte ifråga om sambruksföreningar.

träder i kraft den 1 juli

1992.

623
12.

FÖRSLAG

TILL

FÖRORDNING

OM

FÖRORDNINGEN

Härigenom
följande

föreskrivs

ÄNDRING

I BANKRÖRELSE-

1987:647

att 30 § bankrörelseförordningen

1987:647

skall ha

lydelse.

30 §
Nuvarande

Föreslagen

lydelse

lydelse

Till anmälan för registrering enligt 11 kap. 3 § första stycket bankaktiebooch 10 kap. 4 §
7 kap. 4 § sparbankslagen 1987:619
lagslagen 1987:618,
avtal
1987:620
om fusion har
första stycket föreningsbankslagen
av att ett
godkänts av stämma skall fogas
en avskrift av stämmans protokoll,
2. en avskrift av handlingar som enligt 11 kap. 1 och 2 §§ bankaktiebolagslagen, 7 kap. 1 och 2 §§ sparbankslagen respektive 10 kap. 1 och 2 §§
har framlagts
föreningsbankslagen
näringsfrihetsomfrån
besked
budsmannen
att denne beslutat
jizsionen
lämna
utan åtgärd enligt
20 § första stycket konkurrenslaeller att fusionen
gen 1982:729
inte förbjudits enligt konkurrensla-

på stämman,
besked från konkurrensverket
enligt
inte förbjudits
jñxsionen
att
eller
1992:000
konkurrenslagen
enligt
inte pågår
att prövning
samma lag.

gen,
för bankaktiebolag
intyg
4. när fråga är om fusion enligt 11 kap. 2 § bankaktiebolagslagen,
i det
aktiekapitalet
framgår
vilket
revisor
att
auktoriserad
av
av en
Övertagande bolaget inte överstiger de överlåtande bolagens sammanlagda
verkliga värde för det Övertagande bolaget,
för föreningsbanker
godkänts av fullmäktige,
5. om fusionsavtalet
en försäkran att underskett.
föreningsbankslagen
rättelse som avses i 7 kap. 12 § fjärde stycket

Denna förordning

träder i kraft den 1 juli

1992.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

Flykting- och immigrationspolitiken. A.
Finansiell tillsyn. Fi.
Statensroll vid främjande av export. UD.
Miljölagstiftningen i framtiden. M.
Miljölagstiftningen i framtiden. Bilagedel.
Sekretariatetskartläggning och analys. M.
Utvärdering av SBU. StatensBeredning för Utvärdering av medicinsk metodik.
Sportslig och ekonomisk utveckling inom travoch galoppsporten.Fi.
Beskattning av kraftföretag. Fi
Lokala sjukförsäkringsregister.
10.Affärstidema. C.
ll. Affärstiderna. Bilagedel. C.
12.Ungdomarna och makten. C.
13.Spelreglema arbetsmarknaden.A.
14.Den regionala bil- och körkortsadministrationen. K.
15.Informationens roll som handlingsunderlag
styrning och ekonomi. S.
16.Gemensammaregler - lagstiftning. klassiftkationer
och informationsteknologi.
17.F0rskning och utveckling epidemiologi, kvalitetssäkring och Spris utvecklingsprojekt.
18.Informationsstruktur för hälso-och sjukvården en
utvecklingsprocess.
19.Storstadenstrafiksystem. Överenskommelserom
trafik och miljö i Stockholms- Göteborgs-och
Malmöregionerna. K.
20. Kapitalkostnader inom försvaret. Nya former för
finansiell styrning. Fö.
21.Pers0nregistreringinom arbetslivs-, forsknings- och
massmedieområdena,m.m. Ju.
22. Översyn av lagstiftningen om träñberråvara.
23.Ett nytt BFR - Byggforskningen på 90-talet. Bo.
24. Visst går det an Del 2 och C.
25.Frikommunförsöket. Erfarenheterav försöken med
en friare nämndorganisation.C.
26. Kommunala entreprenader.Vad är möjligt En
analys av rättslägetoch det statliga regelverkets
roll. C.
27. Kapitalavkastningen i bytesbalansen.Tre
expertrapporter. Fi.
28. Konkurrensen i Sverige en kartläggning av konkurrensförhållandenai 61 branscher.Del 1 och C.
29.Periodiska hälsoundersökningari vissa statliga,
kommunala och landstingskommunalaanställningar.
C.
30.Särskolan -en primårkommunal skola. U.
31.Statensarkivdepåer. En utvecklingsplan till år 2000.
U.
32.Naturvårdsverketsuppgifter och organisation.M.
.
.
.
.
.
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33.Branden på Sally Albatross. Den 9- 12januari
Fö.
34.HIV-smittade ersättningför ideell skada.Ju.
35.Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiod
inom sjukpenningförsäkringen.
36.Ny kunskapoch förnyelse.C.
37. Räkna med miljön Förslag till natur- och
miljöråkenskaper. Fi.
38.Råkna med miljön Förslag till natur- och
miljöråkenskaper. Bilagedel. Fi.
39.Säkrareförare. K.
40. Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner ny
organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli. C.
41. Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner
- ny
organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli. Bilagedel. C.
42. Aborterade foster, m.m.
43. Den framtida lånsbostadsnåmnden.Bo.
44.Examination som kvalitetskontroll i högskolan. U.
45. Påföljdsfrågor. Frigivning från anstalt, m.m. Ju.
46. Handikapp, Välfärd, Rättvisa.
47.På våg exempel föråndringsarbeteninom
verksamheterför psykiskt störda.
48. Bistånd genom internationella organisationer. UD.
49. Bistånd genom internationella organisationer.
Annex Det multilaterala biståndetsorganisationer.
UD.
50.Bistånd genom internationella organisationer.
Annex Sverige och u-låndemai FN en återblick.
UD.
51. Bistånd genom internationella organisationer.
Annex Sårstudier. UD.
52.Alkoholbeskattningen. Fi.
53.Forskning och teknik för flyget. Fö.
54.Skola skolbarnsomsorg en helhet. U.
55. Sveriges nationalrapporttill FNs konferens om miljö
och utveckling - UNCED 1992.M.
56. Kompetensutveckling en utmaning. A.
57. Arbetslöshetsförsälcringen ñnansieringssystemet.A.
58.Ett nytt turistrâd.
59.Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Bilagor. C.
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Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

1991

förteckning

Justitiedepartementet

Finansdepartementet

Personregistreringinom arbetslivs-, forsknings- och
massmedieområdena,m.m. [21]
l-HV-smitlade - ersättning för ideell skada.[34]
Påföljdsfrágor. Frigivning från anstalt, m.m. [45]

Finansiell tillsyn. [2]
Sportslig och ekonomisk utveckling inom trav- och
galoppsporten.[7]
Beskattning av kraftföretag. [8]
Kapitalavkastningen i bytesbalansen.
Tre experlrapporter. [27]
Räkna med miljön Förslag till natur- och miljöräkenskaper [37]
Räkna med miljön Förslag till natur- och miljöräkenskaper Bilagedel. [38]
Alkoholbeskatmingen. [52]

Utrikesdepartementet
Statensroll vid främjande av export. [3]
Bistånd genom internationella organisationer. [48]
Bistånd genom internationella organisationer. Annex
Det multilaterala biståndets organisationer. [49]
Bistånd genom internationella organisationer. Annex
Sverige och u-ländema i FN - en återblick. [50]
Bistånd genom internationella organisationer. Annex
Särstudier. [51]

Försvarsdepartementet

Utbildningsdepartementet
Särskolan -en primärkommunal skola [30]
Statensarkivdepåer. En utvecklingsplan till år 2000.
[31]
Examination som kvalitetskontrolli högskolan. [44]
Skola - skolbarnsomsorg- en helhet [54]

Kapitalkostnader inom försvaret. Nya former för
finansiell styrning. [20]
Branden på Sally Albatross. Den 9-12 januari 1990. [33] Arbetsmarknadsdepartementet
Flykting- och immigrationspolitiken. [l]
Forskning och teknik för flyget. [53]
spelreglerna på arbetsmarknaden.[13]
Kompetensutveckling - en utmaning. [56]
Socialdepartementet
Arbetslöshetsförsälcringen- finansieringsUtvärdering av SBU. StatensBeredning för Ut-värdesystemet. [57]
ring av medicinsk metodik. [6]
Lokala sjukförsäkringsregister [9]
Bostadsdepartemntet
Informationens roll som handlingsunderlag- styrning
och ekonomi. [15].
Ett nytt BFR - Byggforskningen på 90-talet. [23]
Gemensammaregler - lagstiftning, klassifikationer och Den framtida länsbostadsnämnden.[43]
informationsteknologi. [l6].
Forskning och utveckling - epidemiologi, kvalitetssäIndustridepartementet
kring och Spris utvecklingsprojekt. [l7].
Informationsstruktur för hälso- och sjukvården - en
Översyn av lagstiftningen om träfiberråvara. [22]
utvecklingsprocess. [18].
Ett nytt turistråd. [58]
Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiodinom
sjukpenningförsälcringen.[35]
Civildepartementet
Aborterade foster, m.m. [42]
Affärstiderna. [10]
Handikapp, Välfärd, Rättvisa. [46]
Affarstidema. Bilagedel. [ll]
På väg - exempel förändringsarbeteninom
Ungdomarna och makten.[12]
verksamheterför psykiskt störda.[47]
Visst går det an Del 2 och [24]
i : Frikommunförsöket. Erfarenheter av försöken med
Kommunikationsdepartementet
é eenfriare nämndorganisation. [25]
,
Den regionala bil- och körkortsadministrationennpát]
unalaentreprenader.Vad är möjligt En analys
Storstadenstrañksystem. Överenskommelseförxi W
ttsläget och det statliga regelverkets roll. [26]
trafik och miljö i Stockholms- Göteborgs-och
V
i
regionerna. [19]
Säkrare förare [39]

[lagg

Statens

.

offentliga

Systematisk

utredningar

förteckning

Konkurrensen i Sverige - en kartläggning av konkurrensförhållandenai 61 branscher.Del l och [28]
Periodiska hälsoundersökningari vissa statliga, kommunala och landstingskommunala anställningar. [29]
Ny kunskap och förnyelse. [36]
Marknadsanpassadeservice-och stabsfunktioner ny
organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli. [40]
Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner ny
organisation av stödet till myndigheter och regeringskansli. Bilagedel. [41]
Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Del
Konkurrens för ökad välfärd. Bilagor. [59]

Miljödepartementet
Miljölagstiftningen i framtiden. [4]
Miljölagstiftningen i framtiden. Bilagedel.
Sekretariatetskartläggning och analys. [5]
Naturvårdsverkets uppgifter och organisation. [32]
Sveriges nationalrapport till FNs konferens om miljö
och utveckling - UNCED 1992. [55]
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