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BILAGA 1

FÖRARBETENKONKURRENSLAGENS

Prissamarbete

1978Konkurrensutredningen

skullemån priskartelleri vadingåendeKonkurrensutredningen diskuterade

antingenprisbindning, öppenskadeverkningarnadet gällerförbjudas. När av

mindresigsådan för med ävenutredningenpåpekadeeller dold, attatt en

från kanandra. Dettakonkurrensfår skyddeffektiva företag motett

har deför de företagså krävspriset högtinnebära sätts attatt somsom

ligga påprisetDärmed kommerbestå.skall kunnakostnaderna atthögsta

skadligaleda tillavseenden ägnatockså i andra ärnivå vilketför hög atten
agerande kan ledasamverkandesövrigadeverkningar. Redan kännedom om

prissättning.och Dekalkyleringåterhållsamhet vidtill minskad mer

kostnaderlägreskaffar sig vinster attrationella företagen större utangenom

skadlighetsaspektYtterligaretill godo.kommer konsumenternadetta somen

eftersomavtrubbaskonkurrensviljanpåkonkurrensutredningen pekade är att

låta sinhindrasföljd samarbetetföretagen tilleffektiva attde avmer
allvarliginnebärprissättningen.till i Dettauttrycköverlägsenhet komma en

rationellt ochtill vad ärinteför företagsstrukturenrisk att somanpassas

förhållandevid sådantprisökningarför ytterligare äreffektivt. Faran

samhällsskadligainnebär dettalång siktkortpåtaglig. Såväl som

effektivitet.näringslivetsochbeträffande prisbildningenverkningar
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Utredningen hänvisade till fallendast prisbindning hadeatt accepteratsav

sedan trädde i kraft.KBL En mängd avtal denna innebörd hade hävts ochav

vid tiden för utredningen fanns endast 30-tal bindande redovisadeavtalett

registreringöppet i kartellregistret. slutsats utredningenDen droggenom

prisbindning mellan konkurrenter i princip sådantatt utgör ettvar avsteg

från det marknadsekonomiska generellt tillär ägnat ledasystemet attsom

skadlig verkan. hänvisadeMan också till internationell utvecklingen som
innebar priskartellförbud hade införts i flera länder, däriblandatt USA,

ÄvenVästtyskland och Norge. inom EG-râtten prisbindningen dåredanvar

normalt otillåten. På grund detta fann utredningen skäl föreslåatt ettav

förbud såväl prisbindning.öppen doldmot som

Därefter gick utredningen in på prissättning sker ien som en gemensam

säljorganisation. Det alltså frågaär här konkurrenter, ärattom som

självständiga företagare, går sälja sina produkterattsamman om genom en
säljorganisation bolag eller förening. sinaMot kunder, förutett en som-
kanske har kunnat i viss utsträckning spela dem varandra, uppträderut mot

de därefter enhet. Med detta kan jämställas desom atten en av sam-
arbetande sköter försäljningen för allas räkning. Samarbetet i sådanen

organisation förutsätter normalt produkterna åsätts priser.att samma

eliminerasDärmed priskonkurrensen helt. Mestadels avstår de samarbetande

från konkurrera med varandra också i frågaatt produktegenskaper,om

sortiment, service, distribution och marknadsföring. kartellregistret fannsI

vid tidpunkten för utredningen fyrtiotal säljorganisationer registrerade.ett

Vid bedömning för- och nackdelar med säljorganisation fannen av en

utredningen säljorganisation ofta kan ha positiva sidor på såatt sätten att

samordningen vinster från rationaliseringssynpunkt, lägreger t.ex. genom

totala sälj- och transportkostnader. Det kan också fråga minskadevara om

utgifter för personal, fakturering, marknadsföring, lagerhållning och

produktutveckling Just den samordningsvinster utgjordetypenm.m. av

enligt utredningen den påtagliga skillnaden mellan samverkan med

säljorganisation medel och samarbete där och själv skötersom var en
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Rationaliseringsef-pristillämpar lägsta e.d.försäljningen alla sammamen

produktionssidan brukaroftast säljfunktionen. Påfekten dock endastavser

självständiga enheter.fall företagen fortfarande arbetai sådana som

ibland blir nödvändig,form kvotering leveransernaEftersom någon avav

orationell form.bevaras ikan produktionsstrukturen komma att en

verkningar enligt utredningen bedömasriskerna för negativaHärvidlag kan

därförbeträffande priskarteller. kani desamma Manstort sett somvara

effektiva samarbetandeprisnivån till de minst debefara att anpassas av

effektiva företag i samverkansådant fall kan skyddföretagen. I ett avmera

till godo.vinster inte kommer konsumenternagöra större som

riktprisutredningen 1966:48fråga säljsamarbete hade redan SOUI om

negativt bedömningen försälj ningsorganisationer-uttalat sig och menat att av

mindre gälldeeffekt visserligen kunde generell detgöras än närnas

Försäljningsorganisationema medför enligt riksprisutred-priskarteller. även

ningens åsikt vissa positiva effekter priskartellerna saknar, medansom

risken för negativa verkningar i kunde bedömas densamma.stort vara

försäljningsorganisa-ökad samverkan i formTendensen mot av gemensam

riktprisutredningen tydlig, förbudtion ansåg och enbartett motvara

utveclding. fallpriskarteller skulle otvivelaktigt påskynda sådan vissaIen

försäljningsorganisationema i utvecklingskedeutgörasyntes ett moten
Önskvårdhetenfullständigare sammanslagningar. sådan utvecklingav en

enligt riktprisutredningen ställningstagandet tillblev beroende problemetav

distinkta monopolsituationerföretagskoncentration och kontramera

samverkan finansiellt organisatoriskt fristående företag.mellan och

uppfattning konkurrensvår-Enligt konkurrensutredningens visade bl.a. de

dande myndigheternas erfarenheter, fog påstådet saknadesatt att att

säljorganisationer generellt hade skadlig verkan. Särskilt påtagligt dettavar

mindre företag gickdär för hävda sig i konkurrensen medattsamman

Vid blockbildningandra. med intensiv konkurrens kunde enligten

utredningen varje form skadlighet. säljorganisationsaknas vissFör attav

skulle kunna påstås skadlig krävdes alltså enligt utredningen analysvara en
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den marknad inom vilken organisationen verkar och bedömningav av

konkurrensbegränsningens verkningar på företagsstrukturen, prisnivån och

kostnadsstrukturen. enligt utredningenDetta vid handen miss-attgav

bruksprincipen alltjämt skulle lämnas företräde framför förbud detnär

gällde formen för ingripanden i fråga samverkan skeddeom som genom

säljorganisationen. farhågor riktprisutredningenDe hade riktats motsom av

priskartellförbud kunde leda till ökad samverkan i formatt ett av gemensam

försäljningsorganisation och iutgöra skede utveckling fullständi-ett moten

sammanslagningar ansåg sig konkurrensutredningen mötagare genom

förslaget prövning företagsförvärv.om av

Liksom i fråga anbudskartellförbudet fann konkurrensutredningenom

förövervägande skäl tala förbud prissamverkan borde träffaatt ett mot

också förfarandet näringsidkaredet överlägger inleda prissam-att attom

verkan, överläggningarna tillleder samarbete eller inte.oavsett ettom

Detsamma borde gälla näringsidkare förmånär söker inledaatten en annan

otillåtet samarbete.ett

Slutligen utredningen ställning till horisontellaöppna, prisrekommenda-tog

tioner. Prissamverkan i den formen konstaterades vanligt före-vara

kommande. utredningen gjordes fannsNär omkring 300 rekommendationer

registrerade. Huvudformerna samverkan dels rekommendationerav var

utgivna föreningar i vilka konkurrenter inom viss bransch ingick, delsav en

prisavtal mellan konkurrerande företag. flestaDe rekommendationerna

avsåg lokalt verksamma näringsidkare. riksomfattandeAv de avsågavtalen

flertalet cirkaprislistor utgivna branschföreningar.av

Vid bedömningen horisontella prisrekommendationer utredningenmötteav

delvis avvägningssvårigheter de redovisats i frågasamma som som om

vertikala cirkapriser. grundläggande fråganDen skadliga verkningarvar om

generellt kunde förknippade med rekommenderade priser.antas vara
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deprisrekommendationer brukarhorisontella attfördel medSom angesen
cirkaprislista kankalkyler. Ensjälva utarbetaföretagenbesparar att egna

starktföretag medmindreuttalade förutredningenenligt vaddärför

hjälpmedel.värdefulltkalkyleringförbegränsade ettvaraegenresurser

antalmycketmedföretaget arbetaransågs detta gälla stonettFrämst om

ocksåcirkaprislistor kanhorisontellaUtredningen menadeartiklar. att vara

prisjäm-får lättare göraköparnaledförvärde attattgenomsenareav
nackdelarutredningen deställdefördelarnaangivnaförelser. deMot som

komma sättasCirkaprisema kanmedföra.prisrekommendationema kan att

ochkostnadstäckningföretageffektivaockså mindrenivåpå som geren
Möjligheternaföretag.rationellaHärigenom överkompenseraslönsamhet.

marknadennivå andelför ökar störrecirkaprisema på höghålla avatt en

effekternegativainte barainnebärföretagen har.samverkande Dettadesom

i formrisk för skadlig verkanfinns ocksåprisbildningen.på Det enav

branschstruktur.ellerorationell företags-

prissamverkan rättvid horisontelldetKonkurrensutredningen noterade att

Härige-rekommenderade priserna.prisföljsamhet till deförekomofta stor

aktiv priskonkurrensprisrekommendationemamotverkar attgenomennom

prisnivå.sig till etableradhållalättare kanföretagen en

Även tillprisrekommendationer inte lederfall horisontellai de där stor

situationsådannegativa effekter.fann utredningen Enprisföljsamhet var

företagensamverkandecirkaprisnivån demedvetetenligt utredningen att av

tillämpa dennafulltinte möjligtnivå detpå så hög ärlagts att utatten

jämförel-företagen användascirkaprisnivån kanprisnivå. högaDen somav

då fåkanpriserna. konsumentlägre Endenär egnaman angerse - -
fiktivapårabatt detförmånligt köp närintrycket göra storatt ett gesenav

yrkesmässigasäljs tillCirkaprisema produkterpriset. Om somavser

rabatterförcirkaprisnivånskapar den högaförbrukare storaett utrymme

mindre köpare.diskriminering främstmedför risker för väsentlig avensom

andratillämpastill rabattvillkori regel inte dekännerDessa gentemotsom

därmedsvår upptäcka ochdiskrimineringenvarför ärköpare attatt
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motverka. Gemensamt för båda dessa fall cirkapriser på orealistisktav en

hög nivå menade utredningen prissättningen, den oftast inteatt trots attvara

följs företagen, ändå skapar högre prisnivå vadän skulleav en som vara
möjligt prissamverkan.utan

Enligt konkurrensutredningens mening emellertid prisstelhet eller fiktivvar

prissättning inte nödvändig följd cirkaprissystem, lika litetettm.m. en av

sådant automatiskt ansågs innebäraett system för hög kostnadsnivåsom en

eller leda till ineffektivitet. Avgörande för utvecklingen på marknad dären

cirkapriser tillämpas nämligen enligt utredningen i princip de konkur-var

rensförhållanden där råder. deNär samverkarsom som genom egna
prisrekommendationer förär intensiv konkurrens från utomståendeutsatta

företag eller block företag, kanske har cirkaprissystem, detärav som egna

uppenbart skadliga verkningar inte måsteatt förbundna med cirkapris-vara

sättningen. liggerDet nämligen enligt utredningen i sakens inatur att en
marknadssituation med konkurrens de skilda cirkaprissystemen i allmänhet

får till vad konkurrenskraftigt.är Inte sällan tordeanpassas närvaronsom

sådan sidokonkurrens minska följsamheten till cirkaprisema.av

Med hänsyn till bl.a. det anförda fann konkurrensutredningen att ett

priskartellförbud inte borde täcka vad endast är vägledande priser i detsom

horisontella ledet. Utredningen menade den funnit det välmotiveratatt att

förbud på område till början begränsades tillett nytt sådana företeelseren

vilka klart kunde hävda de i allmänhet skadliga.är kundeatt Detom man

alltså inte uteslutas i framtiden erfarenheternaatt det föreslagna förbudetav

och den avgränsning föreslagits fog för omprövning densom gav en av
behandlade frågan.

Av dessa skäl begränsade konkurrensutredningen förslagsitt till prisförbud

till omfatta förbudssamarbete prisrekommendationeratt och lämnassom

öppet. De nämligen särskild bedömning.senare gavs en
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frågakonkurrensutredningen i andrabakgrund förordadedennaMot om

fall vilketi varje enskiltprisrekommendationer prövasformer attav

prisnivån iprissättning harprissamverkande företagensinflytande de

olika företags-det finnsför hela landet.regionalt eller Närbranschen,

intresseutredningen bl.a.enligtpå marknaden det attstortavgrupper var

prisledande.vilket kan betecknasutreda block somsom

skall kunnafrågan hur mätaintressantkanDet notera attatt manvara

effektivite-prisbindningen ellerpårisk för sådananegativa effekter eller --
konkurrenslagstiftningen KBLtill äldrei förarbetena denten togs upp - -

1951:27-28,nyetableringssakkunnigas betänkande SOUbyggde påsom

1953:103dåDepartementschefen uttalade prop.Konkurrensbegränsning.

117 bl.a.s.

prisbindningar, åstadkomnahorisontellaangårVad genom
i form priskarteller, harföretagolikasamarbete mellan t.ex. av

sakkunni-kritiserat despecielltremissinstanserflera avstyrkande
bundna prisernamellan dejämförelse bör skeuttalande, attgas

jämförelsesådan harfripriserna vid konkurrensoch ansettsen-
anmärkningarnafinnerverkställa.omöjlig Jagpraktiskt att

anförts jord-enlighet med vadberättigande.sakna I avsom
bedömningenlämpligare,därfördetbruksnämnden attsynes

lönsamhetssynpunktprisernakommer rentatt uravse, om
vidkostnadernaförhållande tillikalkylmässigt högaärsett en

inomförhållandenatillsig rationell med hänsyndrift, tersom
välrationaliserade företagien kartell delsIngårbranschen. t.ex.

högaeffektiva företag medmindrelåga kostnader och delsmed
företagen inom denmedjämförelsen sålunda skebörkostnader,

enligtensamföretagare börgällerOckså detnärbättre gruppen.
tillämpas, ehurui princip betraktelsesättmin mening samma

vissa fall tordeblir nödvändig.fri prövning Inaturligen en mera
kunnatillverkningar slagjämförelse med liknande annatav

kartellfallet be-det gällervägledning. Såväl närlämna som
tilltillbörlig hänsynmonopolistfallet börträffande tagas

framhållit det ikanjordbruksnämndenföretagarrisken. På sätt
visspåkallat medstundomensamföretagarefråga envaraom

vid prissätt-vid tillämpningen. Uppenbart ärgenerositet att
rationalisering ochkonsolidering,viss marginal förningen en

den härVid tillämpningenmåste finnas.forskningsarbete av
bli fögai allmänhetdetbedömningsmetodenförordade synes

emellertidkonjunkturläget. Skullesärskilt beaktaattutrymme
naturligenföreligga, börkonjunkturersärprägladealldeles

prövning.vidförhållande kunnatill dettahänsyn tagas
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Vid 1956 års ändringar i 1956: 148 39KBL prop. betecknade departe-s.

mentschefen utpräglad prisstelhet såsom sådant fall där skadlig verkanett

kunde tänkas för handen.vara

sammanfattningI konkurrensutredningens beskrivning negativadeen av av

följderna prissamarbete i allmänhet kan följande punkter:av anges

samarbetet kan prisernaI komma på nivå ocksåsättasatt en som ger

de i mindre utsträckning effektiva företagen kostnadstäckning och

lönsamhet. Samtidigt överkompenseras effektivarede företagen.

Samarbetet minskar återhållsamheten vid kalkylering och prissättning.

Konkurrensviljan avtrubbas, också den grunden de effektivareatt

företagen hindras låta sin överlägsenhet komma till uttryck iatt

prissättningen.

samarbetandeDe kan komma avstå från konkurrera medatt att

varandra i frågaäven produktegenskaper, sortiment, service,om

distribution och marknadsföring m.m.

innebärDetta allvarlig risk för företagsstrukturen inteatten anpassas

till vad rationellt och effektivt. förär Faran ytterligare prisök-som

ningar vid sådant förhållandeär påtaglig.

Utredningen föreslog följande förbudsregel det gällde priskarteller.när

Näringsidkare får
ingå1. eller tillämpa påavtal eller sätt samverka ellerannat

samråda med näringsidkare i säljled be-annan samma om
stämmandet pris eller rabatt, skall tillämpas vid för-av som
säljning inom landet,av vara
2. på försöka förmå näringsidkaresätt iannat annan samma
säljled visst prisbestämma eller rabatt, närings-sättatt som
idkaren skall tillämpa vid sådan försäljning.
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försäljningmedskallförsta styckettillämpningVid varaavav
nyttighet.ellertjänsttillhandahållandejämställas annanav

frågaiförfarande ärej, detgällerstycketFörsta somom
vägle-endast ärpris eller rabattsamarbete somomavser

redovisassamarbetetförutsättningunderdande, att genom
1956:245i lagenmyndighetuppgift till upp-omsom avses

ellerkonkurrensförhållandenochpris-rörandegiftsskyldighet
ellersätt,öppet annatanges

tillhandahållernäringsidkarei fleragrundsin2. har vara,att
ellerjuridisksärskildnyttighetellertjänst persongenomannan

eljest gemensamt.

framgår dendeflera undantag änutredningengjordeFrån förbudet avsom

Vidaretransaktioner.koncemintemagälldeförstaregeln.återgivna Det

iendastförfarandenavsågsDärmedbagatellkarteller.undantog somman
endast harsamverkandedeeftersompåverka konkurrensenmånmindre kan

sådantgäller. Ettsärskilt fallvarjeimarknad detdenliten andel somaven
dispensprövningomfattandemotverkatill syftebl.a.hadeundantag att en

fannutredningenundantagförfaranden. Ettbagatellartade annat somav
sigåtarnäringsidkaredåförekommersamverkanrörde denbefogat ensom

Vidareräkning.näringsidkaresförsäljakommissioniatt annanvaror
upplåtelseigrundsinharförfarandenfrån förbudenundantogs avsom

paragrafsärskildiredovisadesUndantagenegendom.immateriell aven

lydelse.följande

förfarandei fråga ett6-9 gälleri §§Förbuden ett somom
inomföretagtilli förhållandekoncemföretag tillämpar annatett

koncern.samma

förfarande7-8 i frågai §§förbudengäller ettheller somom
konkurrensen,mån kan begränsai mindreendast

ellersäljaräkningföråtagandeled iutgör att varaett annans
nyttighet ellertjänst ellertillhandahålla annan

egendom.immateriellupplåtelsegrund isinhar av

ochpriskartellertillställningstagandeutredningensbakgrundMot av
tolkningenbeträffandeutredningenuttaladesamarbetsformer avliknande

följande.cirkapriserhorisontellabeträffandegeneralklausulen
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situationEn där påtaglig fara för negativa effekter oftast
föreligger är när de samverkande företagen tillsammans har en
dominerande ställning marknaden. kan exempelvisDet röra
sig prisledare. börHär bedömningen horisontell prissam-om av
verkan generellt kunna detta förhållande till utgångs-tamer
punkt. omfattandeMer undersökningar prisföljsamhet ochav
prisemas relationer till kostnaderna bör kunna förbehållas
särskilt svårbedömbara fall. Redan det förhållandet faran äratt
påtaglig för negativa effekter skall uppstå denatt artav som
skadlighetsbegreppet innesluter i principgör det påkallat detatt
framgår det material föreligger i ärendet samverkanattav som

vinster eller besparingar vikt påär och någotger som av som
kommer konsumenternasätt till godo. Därefter får den totala

avvägningen ske i skadlighetsfrågan. Förenklade prisjämförelser
för köparna kan normalt inte tillräckliga skäl förutgöra att
godtaga samarbetet mellan de marknadsdominerande. Detsamma
gäller bl.a. i fråga kostnadsbesparingar avseende kalkyle-om
ring.

Utredningens diskussion rekommenderade priser tolkar konkurrenskom-om

mittén på följande sätt:

Rättstillämpningen borde särskild bevisning i normalfallet kunnautan

utgå från cirkaprissamarbete mellan konkurrenter till-att ett som

dominerar marknad har negativa effekter på prisbild-sammans en

ningeneffektiviteten.

2. För samarbetet ändock inte skulle skadligt krävdes i principatt anses

framkommitdet samverkan vinster eller besparingaratt att gav som

vikt och kom konsumenterna till godo.var av som

Bevisbördan för intedetta bars NO dennesutan motpart.av av

Vid4. den prövning enligt 2 § frånKL sker allmän synpunktsom

förelåg normalt fog för avstå från bedöma samarbetetatt att som

skadligt bara därför det NOs påvisades förenkladeatt motpartav

prisjämförelser för köparna respektive bl.a. kostnadsbesparingar

avseende kalkylering.
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sak detta förslagI innebära konkurrensutredningen, beträffandeattsynes

dominanssituationen, för normalfallen ställde i motivform inskrivenupp en

presumtion för negativa efekter, inbegripet fara för sådana, på pris-

bildningeffektivitet. Därtill krävde utredningen det vid prövningen frånatt

allmän synpunkt NOs visats dels beskrivna fördelar, delsmotpartav nyss

för konsumenterna därav. Slutligen innebärnytta uttalandet, enligt

kommitténs tolkning, i rättstillämpningen normalt skulle bortse frånatt man

kostnadsbesparingar angivet slag från förenklade prisjämförelser.samtav

Detta i sak innebära konkurrensutredningen i realiteten viaattsynes

presumtionen och övriga fördeuttalanden prissamarbete mellan dem som

dominerar marknad helt förbudsområdet.nära självaI verket kan deten

ifrågasättas inte denna presumtion praktiskt skulle för detsettom m.m.

antalet normalfall ha fungerat faktiskt förbud.stora anfördaDetettsom

visar konkurrensutredningen såg i högatt grad allvarligt denna före-

teelse, den inte ville uttryckligt och formellt förbjudaatt den.men

Remissbehandlingen

Kommittén har valt redovisa remissopinionen beträffande konkurrensut-att

redningens förslag relativt ingående. kritikDen framfördes delvissom var

generell karaktär inriktades också den utformning förslagetav men som

givits. Förslaget förbud prissamarbete tillstyrktes bl.a. MD,motom av

NO, KOV, SPK, SIND, TCO och LO. Förbuden avstyrktes bl.a. LRF,av

KF, Sveriges köpmannaförbund, SACOSR och Civilekonomföre-Svenska

ningen. Förslaget bred kritik frånmötte Sveriges advokatsamfund. Enen

remissinstanser, däribland handelskamrama och SI sig integrupp motsatte

förbud ansåg förbuden skulle klarare och begränsadattmen ges en mera

räckvidd.

MD anmärkte i sitt yttrande förbud horisontell prisbindning, dvs.att mot

priskartellförbud, saknade motsvarighet i fannKBL. detMD välbetänktvara

bindande horisontell prissamverkan kriminaliserades,att varför den

föreslagna regleringen tillstyrktes.
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olikainledningsvis fast ingripandeni sitt yttrandeNO slog motatt

framstå konkur-kommitbegränsningar priskonkurrensen hade att somav

effekteruppgift. bakgrund derenspolitikens främsta Mot gynnsammaav

strukturhänseende denfick i kostnads- ochpriskonkurrensen samtsom

angelägetför ansåg NO detbetydelse priset hade konsumenterna, varasom

undanröjdes. Undereffektiv priskonkurrensolika hinder motatt en

iinställning förbud endast borde kommahänvisning till sin allmänna att

skadliga verkningarmedförafråga då viss företeelse allmänt kan ansesen

principiellt förbudnaturligt införaansåg detNO motettett steg attatt var

uppfattningenligtnämligen NOssådan samverkan. Prissamverkan hade

befogade desådan skadlig Vissa undantag kunde välkaraktär. men avvara

alltför vidsträckta.mening gjortsutredningen föreslagna hade enligt NOs

borde enligtredovisashorisontellt prissamarbete öppetVägledande som

enskilti varjenågot förbud skulleutredningen inte omfattas prövasutanav

omfattning och hadeprisrekommendationer förekom ifall. Horisontella stor

föreslagnadettäckning i flera branscher, anförde NO. Genombetydande

bli vanligare.prissamarbete skullevägledande änundantaget kunde antas att

visapåtagligt problem svårigheternapåpekadeNO att att ettatt ett var

isvårighetermedförde skadlig verkan.vägledande samarbete Dessa var

frågan huruvida prisrekom-utredningsteknisk och gälldehuvudsak artav

prissänk-prishöjande åtminstone motverkademendationerna verkade eller

prisföljsamhet tillvisa detta bestämma gradenningar. Ett sätt att att avvar

två frågor, menadedärvid i huvudsakrekommendationen. intresseAv var

något eller någrastatiska situationen vidförsta frågan gällde denNO. Den

förhållande till denfaktiska priserna itillfällen. låg debestämda Hur

dynamiskafrågan gällde denprisnivån andrarekommenderade Den

rekommendationenprisnivånförändrades faktiskaaspekten. den närHur

för sigprissänkningar i ochrekommendationenändrades Motverkade som

förändringar i marknadssituationenmotiverades av
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Den största svårigheten i detta sammanhang uppkom enligt NO när man
skulle klarlägga den faktiska prisnivån. Om skulle skaffa sigman en
tillförlitlig och därmed oantastlig bild den faktiska prisutvecklingenav- -
måste i praktiken gå till de särskilda fakturorna.man Detta gjorde detatt
innebar arbeteett stort redan hos endaatt näringsidkare utreda denen
faktiska prisnivån vid visst bestämt tillfälle.ett Skulle studera helman en
bransch och dessutom klarlägga förändringar tidenöver blev uppgiften

synnerligen arbetskrävande. I praktiken hade uppgiften visat sig såvara
arbetskrävande det fanns uppenbar riskatt för utredningsresultatetatt när

det väl färdigt framstod föråldrat.var som

Utredningen hade visserligen behandlat problemet. Den redovisning olikaav
fakta och synpunkter där lämnades enligt NOs mening isom alltvar
väsentligt riktig. Det fanns dock anledning särskilt betona svårighetenatt att
visa priset kom liggaatt högre än det skulleatt ha legat rekommendatio-om

inte fanns. Erfarenheterna tydde på de horisontellanen prisrekommenda-att

tionerna i hög grad verkade styrande på prissättningen inom olika branscher.

Ofta torde avsikten också åstadkomma enhetligatt prisbild.vara en

formEn styrning förekom enligt NO s.k.av moon-pricing.som Dettavar
innebar vid fastställandetatt prisrekommendationernaman priserav angav

högre än vad kostnaderna för tillverkningsom var och försäljning denav
aktuella produkten motiverade. Avsikten här inte primärt företagenattvar
skulle tillämpa dessa högre priser. Företagen fick i stället möjlighet iatt
reklam jämföra sitt pris med det rekommenderade högre priset och kom

därigenom framstå lågprisföretag,att så ingalundatrotssom att var
förhållandet. Moon-pricing ledde, ansåg NO, till konsumenterna kundeatt
vilseledas prisjämförelser. Dessutom kunde degenom organisationer som
utfärdade prisrekommendationer försvara dessa hänvisa till lågattgenom en
följsamhet. Vidare underlättade moon-pricing för enskilda företag höjaatt
sina priser och kunde därigenom allmänt prishöjande effekt.en
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medfördeprisrekommendationerhorisontellaföralltsåtaladeMycket att

prisetanvändningenminskadeochprisbildningeneffekter avnegativa

skulleverkanskadligförfordrades,detta attkonkurrensmedel. Trotssom
påkompliceradeoftaundersökningaromfattandevisas, varkunna som

fortsatte:NONO.anfördesvårigheterna,utredningstekniskadegrund av
bedömningsunderlagtillräckligtfåsvårigheternatillillustration attSom

ärende,NOs upptagetkundeprissystembranschomfattandebeträffande

rörgrossistbranscheniprissamarbetetkartellregistrerade1974, detvåren om
haderörgrossistemaframfördesärendettidigt skede attUnder ett avses.

kostnadsanpassatbli bättreskullebl.a.prissystemheltplaner nyttett som
inhämtade1976. NOårinförasskulle kunnaochgällandedetän som

ärendettillframsmåningomså attoch komköparsidan varfrånsynpunkter

Härförprissamarbetet.få prövabordevikt MDprincipiellsådan attav
NOsvadutredningsunderlag änvidare resurseremellertid krävasskulle ett

hadeNOoch1975. SPKhöstenSPKbeställdesutredningvarförtillät, aven
uppdraget,preciseringförsinsemellankontakterupprepadehaft avdärefter

såhadesamarbetetiParternafrågeställningarkonkretisering osv.av
prissystemetplaneradedetutformningen somskisseratsmåningom nyaav

meningsfullt göraföga attdethade enfördröj SPKsuccessivt hade ansettts.

gällandetill detsamhetenprisföljanalysochutredningkostnadskrävande av
anförasdåskulle kunnat attförestående. Detnäranyttettsystemet varom

hadeskälförändringar. Ettväsentligatillhade lett somdet systemetnya
småföretagensmångavarit dehadegrossistpriserföranförts gemensamma

iStyrkanprisjåmförelser.förutgångspunktbehovefterföljande ledi enav
rörinstallatörsle-undersökningvid denkartläggaskulle SPKbehov avdetta

beträffandeävenförsvåradesdetta attockså begärt. MenNOdet avsom
förändringar. Detaviseratshadenyligen varprissamarbeteinstallatöremas

osäkertmycket1978vårenyttrandeför NOs omtidpunktenvidalltså ännu

singörakunnaförutredningsunderlagtillräckligt attfåskulleNOoch när

till MD.framställning

ställdeslagstiftningdåvarandemedbeviskrav varalternativ till deEtt som
branschomfattandedessabedömafickMDuppfattningNOsenligt att
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tordegrunder. Detprincipiellahuvudsakligenkonkurrensbegränsningar

fortsättningen,tillämpningen isigutredningen hade tänktvarit såhanärmast

vittom-sådanahandläggaeffektivare sättbetydligtanförde NO. Ett att

under detinbegripa demskulle dockprissamarbetenfattande attvara

undantagsamhällsnyttigalåta eventuelltochpriskartellförbudetföreslagna

sigundandraår kunnaår efterdå inteskulleprissystemdispens.få Ett

för sigi ochförklaradesdetbedömning att-myndigheternas attt.ex. genom

planerades. Företagenändringarvälgrundadeföretagssynpunktfrånkanske -
effekterpraktiskamaterialtilltillgångenbästaockså oftast denhade avom

framincitamentökattillståndeskravet att tafickochsamarbeteett genom

material.erforderligt

ifrågasättabevissvårigheternaantyddabakgrund devilleNO ommot av
missbruksprincipen.tillhänförasbordegenerelltprissamarbetevägledande

effekternegativaförpåtaglig faraförelågframhållithadeutredningenSåsom

dominerandehadetillsammansnäringsidkarnasamverkandedenär en

i övrigtvadtillhärtill ochhänvisningMedpå marknaden.ställning som

tillbegränsadesnödvändigt undantagetdetanförts ansåg NOhade attvara

25förslagsvishadetillsammans procenti samarbetedå deltagandefall dede

givetvisinnebarmarknaden. Detta attden relevantamindreeller av
frånolägenhetdispens.fick söka Denfalli tveksammanäringsidkarna även

alltförintedockföljde häravsynpunktnäringsidkamas syntessom

samarbetet öppet.redovisaskyldighetdå ändå hadebesvärande attman

prissamverkan straffbar.alltidförutsatte doldförslagUtredningens att var

förbli tillåten.Öppen dockvägledande skulleendastsamverkan varsom

näringsidkare avgörasvårt för attkundeuttalade detUtredningen att envara

lämnamöjlighetenförelåg. Genomöppenhet atttillräcklig gradhuruvida av
dockkundemyndigheternakonkurrensvårdandeuppgift till någon deav

anförde NO, detutredningen. Men,enligtalltid gardera signäringsidkaren

problematiken,omvändadiskussion deningensammanhangfanns i detta av

gick frianäringsidkarnasamarbetandeeffektivitet.förbudets Denämligen

änpå sättsamarbetet öppetfrån annat genomangavsansvar om
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redovisning till konkurrensvårdande myndighet. Den tillgräns det straffbara

området här hade dragits föreföll, enligt NO, flytande i alltför högsom
Ärgrad. det tillräckligt samarbetet välkänt i branschen Krävdes föratt var

straffbarhet åklagaren kunde visa de samarbetande företagenatt försökteatt

dölja samarbetet Vilken straffrättslig betydelse hadeatt kravet på subjektiv

täckning Kunde endast den fällas till kunde övertygas attansvar som om

insåghan samarbetet inte tillräckligt käntatt var

angivnadenMot bakgrunden ansåg NO undantaget förbudet skulleatt om-
få effektönskvärd måste utformas så det krävdes samarbetet måsteatt att-
redovisas uppgift till myndighet avsågs i lagengenom som om upp-

giftsskyldighet pris-rörande och konkurrensförhållanden.

ifrågasatteNO vidare behovet lämplighetenoch från priskartellförbu-attav

undantogsdet försäljningsorganisationer, särskilt sådana med betydande

marknadsandel. Med hänsyn till sådana organisationer,att attgenom

kvotering nära regelmässigt erfordrades, normalt fallatorde under detnog

föreslagna marknadsdelningsförbudet borde räckvidden undantaget, enligtav

NO, hur helst bli begränsad. NOs tvekan förestavades riskenävensom av

för priskartellförbudet kringgicks prissamarbeteatt omvandladesattgenom

till försäljningsbolag.

borde här ocksåDet påpekas, anförde fannsNO, det antalstörreatt ett

säljorganisationer utredningenän vad hade beräknat. åkerisektornInom

fanns inemot 300 s.k. lastbilscentraler. säljorganisationerDessa hadet.ex.

ofta mycket dominerande ställning lokala marknader.en

ifrågasatteKOV, utvidgningen förbudsområdet ändocksom av men som

tillstyrkte de förbuden tillmed hänsyn de starka konkurrens- och denya

konsumentintressen härigenom skyddades, ansåg det angelägetattsom var

sådana förbjödsavtal där priserna bindande för de deltagandeatt var

företagen. Sådana priskarteller förhindrade enligt KOVs mening företag att

verka efter respektive företags inneboende ekonomiska förmåga.
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SPK pekade på i specialmotiveringen sades också samverkan, samrådatt att

eller påverkan i fråga maximipris, dvs. försäljningspris fickettom som

underskridas inte överskridas, föll under priskartellförbudet. SPKmen

ställde sig tveksam till behovet förbjuda maximiprissättning i dettaattav

sammanhang, eftersom detnär gällde bruttoprisförbudet maximipris inte

förbjöds. kunde enligtDet SPK knappast hävdas samarbeteatt om

maximiprissättning generellt hade skadlig verkan. tänkbart fallEtt med

skadlig verkan samverkande företag överenskommitattvar en grupp om

maximipriser för konkurrera företag eller för försvåraatt ut ett annat att en

företagsetablering. sådana fallFör borde tillräckligtdet generalklau-attvara

sulen kunde tillämpas.

SPK ansåg problem i vilken mån priskartellförbudet skulleatt ett var anses

omfatta sådana avtal leverantörsorganisation träffade med ettsom en

köpande företag eller organisation företagköpande rörande priser ochen av

leveransvillkor. Som exempel kunde anföras åkeriförening gjordeatt en upp

med mejeriförening priser villkoroch för mjölktransporter. Innan etten om

avtal förekomslöts vanligen samråd inom något inom åkeriföreningenorgan

vilka priser villkoroch skulle erbjudas mejeriföreningen. Formelltom som

skulle sådant förfarande enligt utredningens förslag omfattasett av

priskartellförbudet. Häremot talade dock det förhållandet det kundeatt vara

praktiskt och därmed kostnadsbesparande mejeriföreningenköparenatt

kunde välja sluta avtal åkeriföreningenmed i för ingåstället avtalatt att

med enskilda åkeriföretag. Om åkeriföreningen beslutade de enskildaatt

medlemsföretagen fick sluta avtal mejeriföreningen,med borde dock

enligt uppfattningSPKs priskartellförbudet tillämpligt. detta fallI hadevara

nämligen alternativen för mejeriföreningens agerande begränsats. SPK-
ansåg det angeläget det förarbetena till den föreslagna lagen framgickatt av

samverkan angivet slag föll priskartellförbudet.underatt av nu

Sveriges advokatsamjixnd delade utredningens uppfattning skäl förelåg föratt

förbud såväl dold bindande förutsättningöppen prissamverkan. Enmot som

måste dock samfundet, förbudetsade träffade förfarandenenbartattvara,
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samfundet öppnaSålunda konstateradeskadlig verkan.hade attsom

säljorganisationerprisrekommendationer och samverkanhorisontella genom

skadliggenerellsådankunde hasamfundets bedömning sägasenligtinte

förbudetdå i utformaSvårigheten lågborde förbjudas.de motverkan attatt

tillgodosågsrättssäkerhetssynpunktemaså precistpriskarteller attutanatt

omfattning. Visserligenalltför vid ellersamtidigt snävförbudet gavs en

bestämmelsernafanns skärpasamfundet skälansåg även attatt om

åkonfliktemellertid också mellan,fall uppkommarknadsdelning. dessaI

avfattninglättolkadpåoch kraveträttssäkerhetssynpunktensidan, avenena

samhället bordeönskemålet åtgärderå sidan,och, andraförbudet att som

utanför.fölltillåtna åtgärderinnanför förbudetföllbeivra attresp.

förfarandenskadligagenerelltavvägningen mellanUtredningen hade löst

förfarandenvissadelsförfarandenskadligaickeoch att somangegenom

emellertidundantag. Undantagenföreslå generellai fråga, delsinte varvar

bedömaenskilde exakt kunnaomöjligt för dendet blevutformadeså attatt

inte.förbjudet ellerförfarandeett varom

innebärai praktiken kommamening torde dettasamfundets attEnligt att

elleravsåg prissamverkanåtgärd såvittinnan vidtognäringsidkama, de en

dedispens oberoendesökaantingen kommarknadssamverkan, att av om

åtgärdfråneller helt avstodförbjudet eller inte,förfarandetansåg somen

skulle kommakonkurrenseffekter.haft positiva Dettakunde attannars
ökavilket inte tordepåbelastningadministrativinnebära systemet,en

fall verkligingripa däreffektivt kunnaochmöjligheterna snabbt motatt

samfundetsdärför enligtregleringenföreslagnaförelåg.skada Den var

tillfredsställande.uppfattning inte

förbudsområdet tillutökningmening skullesamfundets attEnligt aven

hadeutredningenpåmarknadsdelningskarteller sättpriskarteller ochomfatta

konkurrensbegränsadeträffadeinte enbartförbudenföreslagit innebära att

innebäraskulle kommaskadlig vilket bl.a.med verkan,åtgärder att en

avfattningen såväldispensansökningar.kraftig utökning Dessutom avvarav
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uppfylla rimligaprecis förtillräckligtinteundantagenförbudet attavsom

samfundet intekundegrund häravPå accepterarättsäkerhet.påkrav

förordadeställetförslag. Iutredningensenligtförbudsområdetutökningen av
fåförhand prövatmöjlighet hos MDnäringsidkaresamfundet attatt gavs

tillämpade ellernäringsidkaren redanförfarandevissthuruvida ett som

fridärvidskulleNäringsidkarenförbjudet. attavsåg tillämpa varaatt var -
för-tillämpaförbudetskyldig till brottsigdärmed göra motattutan -

ordning dettaerhållits. Enuttalande hadetill dess MDsframfarandet av

belastningviss ökadmedförasamfundet,naturligtvis, sadeslag kom att en

utvecklingtänkbarhäremot vägas mot ettEmellertid skulleför MD. en

omfattakomdispensprövningen ävenvarviddispensförfarande, attutökat

få fullfördispenssökasigansågmed attsökanden rättafall där atttvungen

införas,intekaraktärföreslagenordningKundei frågan.klarhet av nuen

utvidgningtillstyrkainterättssäkerhetsskälsamfundetkunde avenav
marknadsdelnings-ochpriskartelleromfattatill ävenförbudsområdet att

skadlig verkan,medförfarandenförordasådant fallville ikarteller attutan

missbruksområdet.överfördes tillområden,dessaföll inomsom

innebarförslagutredningenskonstateradeIndusmförbund fl.Sveriges attm.

presumtivaellerkonkurrerandemellanprissamarbeteinte endastatt

rabatteringprissättning ellersamrådförbjöds ävenkonkurrenter utan om

förbjödsförbudet. Dessutomträffadesnäringsidkaresådanamellan av

förbjudensådantillnäringsidkareförmåsökanäringsidkare att annan

åtgärd.

kritiskastarkträttssäkerhetsaspekterutifrån attmotOrganisationerna var

förbjudnadeti ställetförordadeförbudet.under De attsamråd fölläven

sådantillbegränsaspriskartellförbudet skullei atthandlingssättet avse

muntligaskriftliga ellerformliga avtal,siggrundadesamverkan som

samförstånd.ibestämtseller som

generelltprisbindningarvitsordaför sigi ochkundeOrganisationerna att

prissamrådförgällaskullemotsvarandeskadlighet. Attviss gradhade aven
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inte lika självklart. Typiskt framstod, enligt organisationerna, intesettvar

prisöverläggningar inte sig uttryck i faktisk samverkantogsom som

generellt skadliga från konkurrenssynpunkt. kundeTvärtom hävdas ävenatt

härigenom situationer eller åtgärder mellan konkurrenter frånsom
affärsmässig synpunkt kunde sägas sakna all grad otillbörlighet kom attav

omfattas förbudet. Samråd innebar utbyte prisinformation tordeav som av

lika väl det hade konkurrensbegränsande effekt konkurrens-som en vara
främjande. Först när överläggningen ledde till prisbindning uppkommitatt

inträdde de skadliga verkningar från allmän synpunkt angelägetsom attvar

förhindra. Utredningen hade enligt organisationemas uppfattning inte heller

någon analys eller dokumentation visat i vilken grad redan samrådgenom

hade skadlig verkan. Vad ha motiverat utredningen låtasyntesen attsom

förbudet täcka samrådssituationenäven att det i visst fall kundeettvar vara

svårt visa likartat beteende hade skett i samförstånd.att att ett

Enligt organisationerna borde bevissvärigheter inte föranleda utvidgning av
kriminaliserat område vadutöver nödvändigtett särskilt intesom var om

därigenom med straffbud träffadeäven beteenden kundeettman som vara
samhällsnyttiga. Därför borde enligt organisationemas mening generalklau-

sulen tillämpas på samrådssituationerna.

Utredningen behandlade i betänkandet priskartellförbudets förhållande till

utsänd prisinformation och framhöll på vissa marknader flera eller allaatt

sittsamordnade agerande grund härför behövde gälla någonutan att som

överenskommelse det dock utgjorde medveten samverkan.attmen en

Medveten samverkan kunde, utredningen,sade vara fråga olikaom

praktiska direkta eller indirekta kontakter bl.a. utsändsamtarrangemang,

prisinformation från prisledaren förvarningmed prishöjning hanom som

planerade. Gränsdragningen objektiv information och aktivitetmot av

tillåtet slag blev därmed enligt organisationerna omöjlignära attnog

bedöma.
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Organisationerna framhöll insamling bl.a. priser och utsändandeatt av av

historisk prisinformation kunde del branschföreningarnasäven utgöra en av

Syftetverksamhet. härmed huvudsakligen öka kunskapenattvar om

för möjliggöra förmarknaden enskilda företag framgångsrikt kunnaatt att

konkurrera. vikt enligt organisationemasDet största bedömning attvar av

inte och lagtillämpning omöjliggjorde inhämtanderegler marknadskun-av

skap detta slag sig den informationen kom från offentligamottagnaav vare

enskildaeller personer.

Enligt organisationemas mening saknades grund för påstå marknads-att att

information generellt skulle medföra skadlig verkan. ocksåDetta hasyntes

till ikommit uttryck konkurrensrapport från EG-kommissionen. Inteen ens

i organisationernaUSA det på ifrågavarandehärsyntes som om man

funnit självklartområde hade det förfarandena skulle förbjudas per se.att

Erfarenheterna från EG och USA hade enligt organisationemas mening lett

myndigheterna till i fråga marknadsinformation inta nyanseradatt om en

hållning. svensk del erfarenhetsunderlag förFör bedömningsyntes av

konkurrenseffektema marknadsinformation föreligga i mycket begränsadav

omfattning. minst praxisInte härvidlag outvecklad. EftersomMDsvar

internationella erfarenheter inte entydiga och det svenska erfaren-var

bristfälligthetsunderlaget marknadsinformation från teoretiskasamt

utgångspunkter kunde framstå såväl konkurrensfrämjandesom som

hämmande ansåg organisationerna frågan kriminalisering föratt om var

tidigt väckt. tillgänglighetenHuruvida marknadsinformationen i detav

enskilda fallet medförde skadlig verkan kunde inte grundligbedömas utan en

undersökning de aktuella marknadsförhållandena. Därför borde enligtav

organisationerna generalklausulen fortsättningsvis tillämpning påäven äga

ifrågavarande förfaranden.

redovisade den ståndpunktenLRF generalklausulen i fungeradeKBLatt

tillfredsställande. Med hänsyn till missbruksprincipen innebar selektivaatt

ingripanden hade företagen i näringslivet förhållandevis fritt kunnat utveckla
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olika samarbetsformer.och Förbudsprincipen stelare regle-pröva var en

ringsform lagstiftaren i förväg måste precisera typisktvadattgenom som

så skadligt det motiverat förbud.med stelhet skulleDennaattsett varvar

enligt mening, endast i ringa mån försvinna möjligheter tillLRFs genom

dispens.

uppfattning förbudssystemEnligt kunde utvecklade ha sin platsLRFs mera

rättsordningar på marknader liten utrikespåver-inom gällde medstorasom

företag. På marknad svensk förelågkan och mycket stora typ storaen av

få negativa bieffekter.omfattande förbud skulle Om lagstiftarenrisker att

förbud fick förbjudna området inte till iallt valde det överkanttas utantrots

förfaranden typisktsådana klandervärda detenbart settsomavse var

missbruksprincipen visades otillräcklig.förhindra och därangeläget att vara

drivits i för sig förståelig ambitionUtredningen ha och görasyntes attenav

effektivare. allmänpreventiva effekt otvivelaktigtlagen Den uppstodsom

sigförbuden drog dock med rad nackdelar krävdemed noggranten som

anfördeövervägande, LRF.

otillåtet i förslagen till priskartellförbud ingå ellerDet attvarsom var

förbudentillämpa avtal eller eljest samråda eller samverka detatt om

Själva förfarandet straffbart. Skada ansågs typisktriktade sig mot. settvar

definitionen synnerligenföreligga. ansåg skulleLRF Denatt vag.var

tolkningssvårigheteroundvikligen leda till betydande med åtföljande

rättsosäkerhet.

Utredningsförslaget omfattade, framhöll icke avtalsbundenLRF, även

svårtUtredningen anförde skäl det i fall kundesamverkan. ettattsom vara

samförstånd.visa likartat beteende skett ihadeatt att ett

bevis- tolkningsproblemenligt mening uppenbart ochLRFsDet att storavar

uppstå då det gällde dra mellan lösliga omnämnandenskulle gränsenatt av

näringsidkareprisfrågor rådslag. skulle beakta det emellanoch Man att

påfanns åtskilliga fullt rimliga försvarbara skäl till priser fördes taloch att



29

samrådtillområdetkriminaliseradeutvidga detsyfte.informativt Atti t.ex.

utredningenbevissvårigheter,grundpåförfarandenliknandeoch somav

godtagbart.inteenligt LRFgjort,hasyntes var

påställasbordeinte de kravuppfylldei förbudenHuvudregeln som

Än försökskriminalise-dettagällderättssäkerhet.ochförutsebarhet mera

anmärkningsvärtenligt LRFinnebarförslag ettförbuden. Dettairingen

och deökadeunderströk storaområdetstraffbaradetutvidgande somav
enligtkriminaliseringallmänmedföljdebedömningssvårigheter ensom

förbudsbestämmel-i allaåterfannsförmåsökaUttryckethuvudreglema.

förfarandet.iinbyggdansågsSkadlighetenserna.

inomstraffbeläggsförsökvidare,anförde LRFovanligt, attärDet

allmännasig deockså sökt närmahaUtredningenspecialstraffrätten. syntes

utredningenVadfullfölja.dockbrottsbalken,iförsöksreglema attutan

priskartellbe-406Påpåtryckningsförsök.främstangripaavsåg s.att var
bådablirsamrådtilllederförsöketutredningensadestämmelsen att om

påkravförmå liggersökauttrycket ettfortsatte: Iansvariga ochparter
förinteobetydlig. krävsDetendastinte åraktivitetmedveten som

402Påanvänds.pâtryckningsmedelformnågonstraffbarhet s.att av
Åtgärden bestå ikanutredningen:sadebruttoprisbestämmelsen upp-

villkorSådanaeljest.elleravtalsslutvidi anbud,villkorställandet av
formerallatäckervidarevilketförmå,sökauttrycket avomfattas av

sikteparagrafenlägstprisbindning tarstånd denfå tillföraktivitet somatt

på.

i ochverksamhetocksåomfattaföreslogsförbudendenoteradeLRF att nya
utredningenanfördepriskartellförbudetBeträffandeorganisationer.genom

näringsidkare. Dettasammanslutningjämställsnäringsidkaremed avatt
ellerfår samverkabranschförening inteutredningenenligtinnebar att en

inäringsidkaremedrabattpris ellerbestämmandetsamråda enavom
sina medlemmar.föreningendetsäljled representerar genomsomsamma

näringsid-på sådanpåverkanfallsådan utövaiinte hellerfårFöreningen
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kare. Utredningen påpekade också samverkan eller samrådatt mellan

konkurrenter även kan i sin helhet ske i föreningsform och därvid komma

till uttryck i föreningens stadgar eller i föreskrifter föreningen utfärdar.som

LRF konstaterade förbudenatt nämnd omfattning skulle fågenom stor
inverkan på lantbrukskooperationens samarbetsformer arbetsfördel-genom
ningen på olika led och verksamheten i riksorganisationema.

LRF sade sig inte kunnna finna behov hade visatsatt regler medav
straffbarhet i den omfattning utredningen föreslagit. Gränsdragningen mot
objektiv information och aktivitet tillåtet slag blev omöjlignäraav attnog
bedöma. kundeDet inte ändamålsenligt för näringslivet ha straffbe-attanses

stämmelser beträffande vilka berörda näringsidkare inte har tillräcklig

möjlighet i förväg bedömaatt de siggör skyldiga till straffbar handling.om

Ovissheten uppvägdes inte NO i somliga fall skulle kunnaattav ta ettupp
förfarande i iMD stället för anmäla det till eller medgeatt åtal. Rättssäker-

heten krävde enligt LRF ingen skall så hänvisadatt till NOs bedömningvara
då det gäller huruvida straff skall kunna ådömas.

priskartellförbudSammanfattningsvis avstyrkte LRF förslagen till ochnytt

marknadsdelningsförbud.nytt Enligt LRFs mening det tillfyllest attvar
särskilt uppmärksamma pris- och marknadsdelningsavtal och sådanannan
samverkan inom för generalklausulens tillämpning.ramen

Även KF negativt till priskartellförbudet och ansåg det borde utgåvar att ur
lagförslaget.

Sveriges köpmannaförbund påminde priskarteller enligt gällandeatt lagom

föll under generalklausulen och behandlades inom för förhandlings-ramen
förfarandet. Av allt döma hade det härigenom varitatt möjligt påatt ett

smidigt ändå effektivt hindrasätt priskarteller med skadlig verkan.men

Enligt förbundets uppfattning hade inte bärande skäl anförts för ändringen
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denna ordning. sig inteFörbundet vände särskilt endast avtalattemotav

inklusive samrådsamverkan föreslogs bli straffbelagda.ävenutan annan

Förbundet konstaterade vidare priser liksomvägledande vägledandeatt -
rabatter alltjämt skulle bli tillåtna. företagen inom detaljhandelnFör som-
i sortiment, ofta 10 000-tals artiklar,regel arbetar med mycket medett stort

tilltillgång sådan vägledning praktiska skäl nödvändig. Förbundetvar av

ligger imenade det sakens sådant förutsätter visstatt natur, att ett system

samråd, ibland med anlitande speciell ekonomisk sådanasakkunskap. Iav

fall måste enligt förbundets uppfattning samråd också tillåtet. Detanses vara

kan svårt, ibland omöjligt redan på samrådsstadiet bedöma,attvara om

resultatet blir prisavtal priser respektiveeller samarbete vägledandeett om

rabatter. Resultatet samrådet också bli, näringsidkarekan deattav som

deltar i samrådet tillhandahålla sina eller tjänsterattenas om genomvaror

särskild juridisk eller eljest kan vidare inträffa,Detgemensamt. attperson

samrådet i i mindre månavtal endast begränsar konkur-utmynnar ett som

Ytterligare påpekade förbundet för dispensansökan fordrasattrensen. en

samråd vad den konkurrensbegränsning för vilken dispens sökes skallom

bakgrund föreslog köpmannaförbundet priskaitellför-Mot detta attavse. av

inskränkasbudet skulle till gälla ingångna eller tillämpade avtal.att

arbetstagarorganisationema sig och positiva tillAv ställde LO TCO

införande förbuden. sig uppfattningde LO sade dela utredningens attav nya

föreslagna utvidgningarna förbudsområdet behövliga ochde varav

Förhoppningsvis innebäraangelägna. skulle dessa regler att ennya

självsanering näringslivetinom förstärktes och konkurrensöppenatt

betraktas naturlig sak. Liksom i tidigare rättstillämpning fanns docksom en

enligt mening risk för affársbeteendenLOs förbjudna inte skulle anmälasatt

fruktan för motåtgärder inte beivras. På olika bordeoch därmed sättav

gällande idock uppmärksamheten skärpas så den blevrättsnormenatt nya

praktiken.
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SACOSR, ställningstagande likalydande med Svenska civilekonom-vars var

förbuden.föreningens, ansåg det inte påkallat införa de Iattvara nya

princip förbuden inte några möjligheter ingripaskulle de attnya ge nya

förbudeneftersom ingripanden konkurrensbegränsningar det slagmot av

omfatta tidigare generalklausul.skulle hade kunnat med stöd KBLsgöras av

Införandet förbuden få betydande effekterde kunde dettrotsav nya

framförallt direkt påverkan på företagens beteende. Företagengenom en

enligt SACOSRs mening bli mindre gå in påkunde benägnaväntas att en

form direkt förbjudet i Möjlighetensamarbete detta lagen.när är ettavav

hjälpingripande från NO och med generalklausulens har knappastMD

avskräckande effekt.samma

låg, ansåg organisationen, föreslagna förbudens såväl styrkade som

konkurrensbegränsningarsvagheter. den mån formerI de av som nu

effekter iuttryckligen skulle förbjudas positivakan övervägandeväntas ge

inte obetydligt fall mål konkurrenslagstift-antal med avseende deett

avsåg SACOSR risk förningen tillgodose fanns det enligt attatt en

förbudens positiva effekter också förhindrarskulle de ellervägas attupp av

försvårar värdefullt flera små företagsamarbete. alla konkurrerarNärett

situationer, enligtnågon eller några marknadsledande storföretag kanmot

organisationen, i prisavseendemycket väl i vilka samarbeteuppkomma ett

form påoch i marknadsdelningsavtal kan öka konkurrenspressen deav

marknadsledande företagen få positiva totaleffekter.och klart

anförde SACOSR, situationer förbuden får negativaandra deMen, när nya

effektereffekter kan mycket väl finnas. Kunskaperna vilkatänkas om

förbuden tillräckliga förtotalt skulle komma knappastsett att attvar man

tillstyrka införande. enligt organisatio-skulle deras Generalklausulen borde

uppfattning i fortsättningen tillräcklig medeläven ett attnens vara som

former frågamotverka de konkurrensbegränsningar det här var om.av
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Departementsbehandlingen

Departementschefen fann det uppenbart skilda former prissamverkanatt av

och marknadsdelning i vissa situationer skadlig Liksomkan ha verkan.

utredningen ansåg han gripadet mycket angeläget samhället kanattvara

i sådana fall. fråga teknik förDen därmed kom valetsom upp var av

ingripande.

hänvisade till på frånHan tanken generellt nuvarandeöveratt att mer

missbruksprincip till förbudsteknik aktualiserats i tidigarehadeen samman-

Vid tillkomsthang. övervägdes förbudsfrågan särskilt. FöredragandeKBLs

departementschefen fann då kriminalisering tillrådlig i frågaendasten om

bruttopriser och 1966 effektivise-anbudskarteller. Också i samband med års

ringsåtgärder på pris- och konkurrensområdet förbudsfrâgan.prövades I

enlighet med riktprisutredningens förslag fann föredragande departements-

chefen då förbud prissamverkan inte borde stadgas, bl.a. medatt ett mot

hänsyn till den omfattande dispensgivning måste förutses.som

dilemma enligtEtt departementschefen i 1982 års lagstiftningsärende attvar

kriminalisering få tillräckligskall effekt sådana konkurrensbe-motom en-
förfarandengränsande helt allmänt betecknas prissamverkan ochsom som

marknadsdelning den samtidigt får avfattningmycket generell ochen en-
bredd straffbelägger också sådant inte har skadlig verkan.som som

Utredningens lagstiftningsteknik innebar problemetatt man angrep genom

primärt förbjuda vidsträckt område. Redan denatt ett ytterst genom

generalisering i då måste enligtuttryckssätten användas uppstodsom

departementschefen betydande tolkningsproblem förbudetsdet gällernär

Genom olika undantag från det primärt förbjudna sökteyttergränser.

utredningen till tillåtet område återföra vissa företeelser bedömdesett som

inte för kriminalisering. På återföringenlämpade det skettsättvara en som

departementschefenmenade utredningsförslaget tolkningspro-att gav nya

alltsåblem och ökade osäkerheten förbjudet.vad skulle Redanom som vara

från rättssäkerhetssynpunkt ansågs betänkligt, särskiltdetta närvara man
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fallet i förslaget i primära förbudsområdetdet hade inbegripitsom var

företeelser kunde vardagligt förekommande i affärslivet.som vara

Enligt departementschefen diskussionenspeglade allmänt problem påett

konkurrensområdet. och förfarande,Ett konkurrenbegränsandesamma som

näringsidkare företar, kan i vissa fördelarlägen ha övervägande elleren

klart önskvärt från i situationerallmän synpunkt medan andravara

kan gälla. Huvudsakligen beror på marknadslägetslutsatsen ochmotsatsen

sidokonkurrens.graden Konkurrensutredningen hade pekat attav

exempelvis bundet prissamarbete mellan mindre eller medelstoraäven ett

företag kunde ha lämpliga effekter för Anledningen tillkonsumenterna. detta

samarbetet kunde företags konkurrenskraftstärka dessaatt gentemotvar

företag på marknaden konkurrensintensitetenstörre och därmed öka till

fördel för samhället.

Utredningen hade sökt lösa svårighet, till början fråndenna attgenomen

straffbelagdade förbuden undantag för förfaranden igöra endastsom

mindre mån kan begränsa konkurrensen. Ett undantag detta slag menadeav

dock departementschefen skulle kriminaliseringensöka osäkerheten om

räckvidd. Vidare stod det enligt hans mening förbudenklan dettaatt trots

och andra undantag alltjämt träffaskulle rad beteenden utredningenen som

sin inställningmed till de mindre konkurrenssitu-och medelstora företagens

ation vikt ioch det marknadsekonomiska egentligen inte villestora systemet

straffbelägga. Dessa beteenden kunde enligt hans och utredningens

utgångspunkt nyttiga eller viktiga från samhällssynpunkt.rentavvara

kriminalisering alltså till utredningenEn leda hadesyntes att man som

föreslagit måste ha dispensförfarande i alltså möjlighet förett systemet, en

i enskilt fall efterMD prövning där föreliggande omständigheteratt ett av

befria visst företag från föreliggande straffansvar för vad ärett annars som

överträdelse de straffbelagda förbuden.en av
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Mot sådant dispenssystem kundeett enligt departementschefen riktaman

vissa principiella invändningar. Han ville också påpeka förbudsteknikenatt

i fråga prissamverkan och marknadsdelning kunde leda tillom ett stort

antal dispensansökningar. så fallI skulle detta innebära betydandeen
administrativ belastning, både för samhället och för företagen. mindreDe

och medelstora företagen, för vilka brist på administrativa oftaen resurser
ansågs problem, skulle få detett besvärligt dessa ivara extra attgenom
särskild omfattning skulle behöva syssla med tolknings- dispensfrågor.och

Departementschefen fann därför inte han med det underlag fannsatt isom
förbudsfrågan kunde förorda utredningens förslag kriminaliseringom en av
priskarteller och marknadsdelningskarteller. Till skillnad vadmot som
gällde de uppställda förbuden bruttoprissättning ochmot anbudskarteller

ansåg departementschefen nämligen det här rörde sigatt mycketom
vidsträckta förbudsområden.

Departementschefen åberopade också det förslag han i övrigt lämnadeatt

helt möjligheter snabbt vidta åtgärderatt skadliggav kartellise-nya mot en
ring, vid tillämpningen missbrukdsprincipen. Särskilt pekade han påav

förslaget MD skulle få förbudaatt företag fortsättaom medett att en
skadlig konkurrensbegränsning. Departementschefen uttalade också deatt

konkurrensvårdande myndigheterna med uppmärksamhet borde följa

utveklingen beträffande bl.a. prissamarbete utvärdera effekterna densamt av
KL.nya

Även sedan konkurrensutredningens förslag priskartellförbud avvisatsettom

departementschefen kvarstod dess förslag långtgåendeav presumtionom en
På denna punkt uttalade prop. 198182: 165 222m.m. f emellertids.

departementschefen följande:

Också jag har den uppfattningen påtagliga risker kanatt vara
förenade med vissa former branschtäckande samverkanav

Åtminstonemellan konkurrenter. för närvarande det migsynes
dock kunna diskuteras bör de utredningen anfördaom man av
grunderna förorda sådant bedömningssätt utredningenett som
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dååsyftarprisföljsamhet. Jagfråganföreslår det gällernär om
prisföljsamhetundersökningaromfattandeuttalandet att avmer

samverkanfallsvårbedömbarasärskiltförbehållaskunnabör av
påställningdominerandehartillsammansmellan dem ensom

vill jagpunkttveksamhet på dennaMinmarknaden. samman-
begränsningförordagenerelltsvårtsålunda.fatta Det är att en

prisföljsamhet näravseendeutredningsverksamhetenfrågai om
på. Någotskullebegränsningenvadinte kan utangeman

inte lämnat. Fastänutredningenhar ut-härvidlagunderlag
skadligbeträffandelegalpresumtionföreslårredningen inte en
förslagdesssamverkanbranschövergripandeverkan synesav en

motbevisningenpresumtion, låtsådansigi sak närma attvaraen
effekternegativafrånvaro relevantagå på utaninte skall ut av

isigutredningenLikväl ställerviss samhällsnytta. ettnärvaro av
presumtionstanke.avvisande tillsammanhangannat en

i förstaförnaturligt MDdetuppfattning kanEnligt min attvara
för-ådagalagdaalltsåföreteelser,konkretautgå frånhand

marknadvissfinnscirkaprislistafaranden. Om menenen
följ samheten ärhandenvidmaterialet i ärendet närmast attger
fungerar ochbli konkurrensenslutsatsen kunna attlåg attsynes

andraintepraktiken,ibetydelselistan saknar tarmanom
dåomständigheter kan bl.a.bilden. Sådana attiaspekter vara

fåromständigheterandrasin förekomst ochprislistan genom
försvagningriskfaktorpåtagligbedömas utgöra mot avenen

företagen.mellankonkurrensen

utforma desjälv närmarebör lämnas MDdetJag attattanser
bevisföringen börbevisningen.i fråga Attprinciperna varaom

bevisvärderingen.gällersjälvklart.fri dock Detsammaär

Marknadsdelning

Konkurrensutredningen

konkurrensbegräns-slutbetänkande Nyfann i sittKonkurrensutredningen

förenademarknadsdelningvissa former1978:9,ningslag, SOU att varav

marknadsdelningbeträffarskadeverkningar. Vadpåtagligamed genom

menadekunderellergeografisk grundindelning påkvotering eller av

omedelbaratillibland ledervisserligendelningenutredningen att mer

tryggadavsättningfår sinsamverkandedeeffektivitetsvinster attgenom

s.k.fördyrandeExempelvis kanminskad.distributionskostnadeller
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generellt förbudtillställningstagandetundvikas. Vidkorsande etttransporter

före-iblandsådanautredningen dockdelning menadei fråga attom

vikt. helttillmätas Aveffektivitetsvinster inte kunde störrekommande

delningutredningen i ställetenligt närbetydelseövervägande att avvar -
väsentlig dennadelelleromfattar hela marknadenslagdetta aven -

samarbetande.kraft såvitt gäller deköparna sättskonkurrensen urom

företagockså ineffektivatäckasådant skydd kanfårDärmed dessa ett som

förbevekelsegrundeneffektivamedföra devidare attoch tapparatt

enligtrationalisering. framträdergrad Härupprätthålla hög ut-en av

nämligenprisbindningvid horisontellriskredningen attsamma som

lång sikt. berördafall på Deblir orationell iföretagsstrukturen vart nu

i allmänhetför utredningenframstod därfördelningskartellerna som

effektivitet. kannäringslivets Dei frågaskadlig verkanförenade med om

exempelvisDärtill kommerprishöjande inverkan.orsak hadenna attenav
iställningdominerandelokaldelningen skapageografiska kanden somen

prisuppehållande verkan.sin fåkantur en

praxis så dedittillsvarandesammanfattadeKonkurrensutredningen att

restriktivintagit utpräglathademyndigheternakonkurrensvårdande en

hänvisadedelning. Dessutomformernahållning till de berörda manavnu
därkonkurrenslagstiftning. Det ärutländskförbjudna itill de ofta äratt

prisbindning ochhorisontellparallellställaskadlighetshänseendebrukligt iatt

skälövervägandeutredningenfannbakgrundenmarknadsdelning. denMot

marknadsdelning.formerförbud dessaföreligga för ett mot av

delninggeografiskkvotering ochförbudföreslog alltsåUtredningen motett

andrabeträffande deföreslogsvadkunddelning. likhet medIsamt som

otillåtet såvälbordeansåg utredningen detkartellförbuden attatt vara

påellertillämpa avtalingå ellersådan delning annatöverlägga attsomom

utredningenenligtbordeavseende.i aktuellt Detsammasamverkasätt nu

särskildasamarbete.otillåtet Deninledaförsök förmågälla ettattatt annan

utredningenenligtmarknadsdelning gjorde detföreligger vidsituation som

anbudskartellförbudetbefogat förbudet sättvidare att samma som --
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skulle omfatta också sådant betecknas endast vägledande,som som

oförbindande e.d.

fråga övrigaI nämnda former delning fann utredningen inte grundom av

för hävda de generellt har sådan skadligatt verkanatt klart väger översom

ibland förekommande fördelar.

den angivnaMot bakgrunden föreslog utredningen följande bestämmelsenu

marknadsdelningsförbud.om

Näringsidkare får
ingå eller tillämpa avtal eller eljest samverka eller samråda

med näringsidkare i säljled delning till-annan samma om av
verkning eller försäljning inom landet i kvoter eller påav vara
geografisk grund eller i fråga kunder,om

eljest söka förmå näringsidkare i säljled tillannan samma
sådan delning.

Vid tillämpning första stycket skall med försäljningav av vara
jämställas tillhandahållande tjänst eller nyttighet.av annan

Från detta förbud föreslogs undantag i fråga förslaget tillsamma som om
priskartellförbud, dock inget undantag gjordes för säljorganisationer.att

Däremot undantogs koncernintema transaktioner, bagatellkarteller och

förfaranden sinhar igrund upplåtelse immateriell egendom.som av

Remissopinionen

anslöt sigMD i huvudsak till utredningens bedömning det lämpligtatt var

i konkurrenslag föra förbudatt horisontell marknadsupp-etten ny mot

delning. föreslagnaI den regleringen priskartellförbudet hade dock,av

fortsatte införtsMD, regel innebörd bindande horisontelltatten av

prissamarbete straffritt för såvitt fråga förfarande hade sinvar var om som

grund i flera näringsidkare tillhandahöll tjänstatt eller nyttighetvara, annan

särskild juridisk eller eljest Utredningen anfördegenom gemensamt.person

vad gällde prissättning i säljorganisation isamarbetet sådanattgemensam en
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organisation förutsattenormalt produkterna åsattes prisatt samt attsamma

de samarbetande mestadels frånavstod konkurrera med varandra ocksåatt

i fråga produktegenskaper, sortiment, service, distribution ochom

marknadsföring. Bevekelsegrunden för straffrihet vid horisontell pris-

bindning i säljorganisation enligt utredningen samord-attgemensam var

ningsvinster lägre totala sälj- och transportkostnader oftat.ex.genom

uppkom, varför sådana säljorganisationer inte generellt kunde haanses

skadlig verkan. ansåg vad utredningenMD sålunda anförde skäl föratt som

straffrihet i aktuellt hänseende vid priskarteller i lika mån kunde anföras

stöd för införande straffrihetmotsvarande vid marknadsdelning.som av

således fögaDet naturligt vid så långtgåendeMD samarbetesyntes att ett

säljorganisation i innebärallmänhet det desom en gemensam vore

samarbetande betaget också överenskomma marknadsdelning olikaatt om av

möjligheterslag; till avsevärda samordningsvinster beträffande bl.a.

distributionskostnader sålunda ofta uppkomna till följd sådanavar av

marknadsdelningsöverenskommelser. regel motsvarande det föreslagnaEn

undantaget för såljorganisationer från priskartellförbudet borde därför enligt

uppfattning införas i bestämmelsenMDs avseende marknadsdelningsförbud.

instämde iNO utredningens bedömning marknadsdelningskartellema iatt

förenadeallmänhet med skadlig verkan och denna anledning bordevar av

förbjudas. tillstyrkteNO den föreslagna utformningen förbudet.av

anförde,KOV det förhållandet marknadsdelningsavtal bör motverkasatt att

motiveras sådana begränsar konkurrensen, särskilt priskonkurrensen.attav

Detta menade KOV allvarligt från konsumentsynpunkt och kunde ledavar

till viss företagsstruktur konserverades. Verket framhöllatt en ogynnsam

emellertid i detta sammanhang samhällsekonomiskaandra övervägandenatt

kunde leda till andra slutsatser. kunde så företagDet t.ex. attvara som

berördes marknadsdelningsavtal belägna i mindre heltorter,av var som

eller delvis beroende företagen från sysselsättningssynpunkt.var av

Förbjöds marknadsdelningskarteller omfattade företag detta slagsom av
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kunde detta föra med sig behov arbetsmarknadspolitiska stödåtgärder.av

enligt mening inne på svåra bedömningsfrågor.KOVs DessaHär var man

riktlinjer förhade inte belysts utredningen. motiven måste klaraIav

bedömningen ansåg verket.tas upp,

anförde: kvotering ocheller områdesindelningSPK Bestämmelser kundeom

i föreslogsförekomma avtal försäljningssamverkan. Förbud motom

områdesindelning inte försäljningssam-kvotering och däremot motmen

i försäljningsbolag kunde således inte i avtaletverkan. Intressentema ett om

försäljningssamverkan kvotering eller områdesindelning.överenskomma om

fråga, inställde sig, det möjligt ha samverkanEn attsom var om var genom

försäljningsbolag tillämpa någon form fördelning leveransernautan att avav

intressentema. fråga försäljningsorganisationer hademellan I ut-om

redningen anfört form konkurrensbegränsning, säljorganisa-denatt av som

tionen innebar, ofta kunde ha positiva sidor på så samordningenrätt sätt att

vinster från rationaliseringssynpunkt, sälj-lägre ocht.ex.gav genom

Vidare fogtransportkostnader. sades i utredningen det alltjämt saknadesatt

påstå säljorganisationer skadliggenerellt hade verkan.att att

säljorganisationer ingickmånga de kartellregistrerade avtalenI av om

kvoteringsbestämmelser. Förbjöds bl.a. kvoteringsbestämmelser hade man

i praktiken i många fall förbjudit försäljningsbolag.även

målsättningsamband med marknadsdelningskarteller, hadeNära somsom

fördela tillverkning i ingående företagen, hade avtalmellan de kartellenatt

kapacitetsbegränsning. förekommit inomSådana avtal hade tidigareom

för-kvamindustrin och varit sammankopplade med bestämmelser om

förmalningsbe-malningsbegränsning. rådde ingen tvekanDet attom

direktgränsning förbjuden enligt lagförslaget, då påden sättettvar

begränsade företagens utbud.
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kapacitetsbegränsning kundeöverenskommelseHuruvida anses varaomen

faktisktkapacitetstaket denmarknadsdelningskartell berodde hur näraen

kapacitetsbe-skillnaden behövdelåg.utnyttjade kapaciteten Var stor

begränsadepåföretagens utbud sättinte begränsagränsningen ett som

liten,skillnaden däremotpå sikt.i varje fall inte kort Varkonkurrensen, var

kvoterings-dåeffekter skulle uppnåsförrisken större att som ensamma

då justeradefall då ochförelåg. i sådantOmöverenskommelse parternaett

nedläggningsamordnadi samband medkapacitetsgränsema t.ex. av

kapacitetsbegränsningöverenskommelseproduktionsenheter, borde omen

kvoteringsöverenskommelse.jämställas med en

övriga förbuden därigenomsig delvis från demarknadsdelning skiljer attEn

anförderationalisering i något avseende,syftar tilldelningen oftast en

undvikandeexempelvisIndustrüörbund m.fl. kunde gällaDetSveriges av

minskade marknads-distributionskostnader ellerminskadeöverinvesteringar,

förbudville inte avstyrkaOrganisationerna ändockföringskostnader. ett mot

straffbelagda områdetförutsättning detmarknadsdelning dock under att

förslag.till utredningensväsentligt i förhållandebegränsades

förbudetutredningens förslagbesvärande olägenhet iansågsDet attvara en

fasta formeridelningar hade tagit sig uttryckomfattade inte enbart mersom

enligt organisationer-förhindradessamrådssituationer. Härigenomävenutan

led idiskussioner kundeuppfattning utgöraäven motett processensomnas

näringsidkaresamråd mellanproduktion. visst ägderationellare Att rumen

nödvändigt försålundakapacitetsutnyttjandet kundedet totala envaraom

Överkapacitet till nackdel förkunde uppkommarationell utbyggnad. annars

investeringarna kundeprocessindustrinden därsamhället. Inom tunga avse

investeringar för kapacitets-samråd framtidabelopp kundemycket stora om

kvarvarande på marknaden.för företagetsutbyggnad avgörandevara

frånsituation inte konkur-enligt organisationerna, i dennaSamrådet hade,

ökat kunskapenmedfört några nackdelar endastrenssynpunkt utan om

för beslutdärigenom underlag säkraremarknaden och skapat ett om en

ökadproduktion. På motsvarande gälldeeffektiv sättframtida att en
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kunskap marknaden i avseende på distributionen skapade förutrymmeom

verksam konkurrens.en mer

Från marknadsdelningsförbudet föreslog utredningen inte något korresponde-

rande undantag till priskartellförbudets undantag för samarbete i gemensam

försäljningsorganisation. Endast de samverkande företagen lät hela sinom

produktion säljas det försäljningsbolaget skulle degenom gemensamma

undgå förbudet. lösningDenna otillfredsställande och bortsåg helt frånvar

verkliga förhållanden, ansåg SI m.fl.

Vad ha motiverat utredningens inställning riktprisutred-syntessom var

ningens uttalande i dess betänkande Prissamverkan och konkurrens att

försäljningsorgans rationaliseringseffekt oftast endast såljfunktionenavser

och företagen på produktionssidan då fortfarande arbetar själv-att som

ständiga enheter. Då någon form kvotering leveranserna mellanav av

företagen nödvändig produktionsstrukturenär kan bevaras i kanskeen

orationell form. Konkurrensutredningen uttalade riskerna för negativaatt

verkningar bedöms i desamma beträffande priskarteller.stort settvara som

Enligt organisationernas mening utredningens påstående för generelltvar

och för kategoriskt. Utredningen hade enligt intedessa analyserat frågan.

argumenteringDess gällde också uteslutande delningskarteller. Dettarena

framstod enligt organisationerna desto märkligare utredningensom som

anförde ett kvoteringsbestämmelserantal har samband medatt stort att

har försäljningsorganisation. återgivnaDetparterna en gemensam

uttalandet riktprisutredningen innehöll dessutom väsentliga reservationer.av

Sålunda sades produktionsstrukturen ikan bevaras kanske orationellatt en

form. Riktprisutredningen påstod inte generell skadlighet föreligger,att

påpekade organisationerna.

Effektivitetsvinster och därmed sammanhängande kostnadsbesparingar vid

samverkan försäljningsbolag berör ofta inte enbartgenom gemensamma

säljfunktionen. exempelvis vissaInom delar den processindustrintungaav

hävdade organisationerna kostnadsstrukturen sådan rationalise-att attvar
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ringsarbetet direkt förbundetär med utnyttjandegemensamt av resurser

inom både försäljning, distribution, lagerhållning och produktion. Sam-

arbetet kan effektivitetshöjandeverkaäven därigenom delägarna iatt

försäljningsorganet träffar överenskommelse specialisering,t.ex.om

Standardisering och utvecklingsarbete. fastareEn arbetsform kan vara en

förutsättning för i dessa sammanhang skall tillgångvarandraatt parterna ge

till know-how och andra fordras för effektivt samarbete.ettresurser som

Samverkan i försäljningsbolag förutsätter för rationell driftgemensamma en

kvotering på produktions- eller leveranssidan. skulle enligtMotsatsen

organisationerna jämföranärmast med drift plan eller budget.att utanvara

Riktprisutredningen framhöll i det nämnda betänkandet kvoteringatt av

inköpsordema normalt förekom mellan delägarna i försäljningsorgan.ett

Priserna från köparens synpunkt påverkades de rationalise-gynnsamt av

ringsvinster samverkan kunde medföra i form lägre totala för-som av

säljnings- och transportkostnader, påpekades det. Varje form för-av

säljningssamarbete med syfte rationellt tillvarata effektivitetsvin-sättatt

måste nämligen bygga på någon form planerad fördelningster löpandeav av

leveranser för effektivitetsvinsten skall komma marknaden tillatt godo.

behövde ickeDetta innebära någon varaktig fast marknadsdelning med

risker för bestående orationell företagsstruktur skulle kunnautan vara en

fördelning i förhållande till aktuella kapacitets- och marknadsförhällanden.

exportinriktadFör industri har valt samordna sina försäljningsin-attsom

i säljbolag för försäljning utländskasatser ett marknadergemensamt

framstår kvotering leveranssidan nödvändigen export-som om

marknaden gäller importkvoter, fortsatte organisationerna. ökadeDet

protektionistiska trycket kunde framdeles förmodas medföra ytterligare

handelshindrande ingrepp formi importregleringar. Dispensmöjligheterav

för dessa situationer skulle inte fylla kravet på flexibilitet för redan

befintliga säljbolag försäljningmed på den kvoteradegemensamma

marknaden.
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Även föreliggande praxis på området enligt organisationerna förtalade att

säljbolag ingående kvotering inte generelltmed kan sägas varagemensamma

hänförde sig till fallet 1977:15skadliga. här där MD hadeMan MD att

försäljningssamverkan inom Brukens ingåendebedöma AB Säcksystem med

kvotering i försäljningsbolag. Bolaget svarade för marknads-gemensamt en

på 75 %. Konkurrensen utgjordes utanför samarbetet ståendeandel ettav

företag med marknadsandel på 25 %. Importkonkurrensen i deten var

föreligga.obefintlig. fann inte skadlig verkan Som skäl härförMDnärmaste

främst medfört kostnadsbesparingar.anfördes samarbetet betydande MDatt

också på från material, huvudsakligen plast.pekade konkurrensen andra

organisationernas i utredningen förEnligt uppfattning saknades belägg att

i försäljningsbolag ingående kvoteringsamverkan medgemensamma

utifrånskulle skadliga. Skadlighetsbedömningen borde skegenerellt envara

försäljningsorganetindividuell prövning marknaden inom vilken verkardär

därför företräde framförMissbruksprincipen bordeanalyserades. ettges

utåt präglarförbud. Vad talade härför den öppenhetäven somsom var

konkurrensvårdande myndig-försäljningsbolag. desamverkan Förgenom

relativt tidigt stadium skadligaskulle sålunda eventuellaheterna ett

åtgärdas.effekter samverkan kunna uppmärksammas ochav

i likhetOrganisationerna förordade med anledning härav med vadatt som-
marknadsdelningföreslagits i priskartellförbudet från förbudethade mot-

säljbolag.skulle samverkan gemensamtutantas genom

utformninganförde organisationerna vidare, enligtFörbudet lagtextensvar,

säljled vid delning marknadentillämpligt på näringsidkare i bl.a. avsamma

sikte påEnligt formulering förbudetgeografisk grund. denna syntes ta

konkurrenter.samverkan mellan dem allmänt ärsettsom

framgick enligtförekom i betänkandetde motivuttalandenAv som

huruvida uppdelning marknaden mellanorganisationerna inte klart av

exklusivavtal omfattassin i bakomliggandekonkurrenter har grund avsom
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framhållasanförde sålunda följande: Det börförbudet. Utredningen att

exklusivavtal medsin grund i bakomliggandedelning endast har sammesom

fram anförde dockomfattas förbudet. Något längreinteleverantör av

förbudet horisontella ledet,anförts tidigare detutredningen: Som har avser

faller därmed,Utanför bestämmelsendelning mellan konkurrenter.dvs. som

vertikalförenade medexempelvis exklusivavtalhar berörts, ärsomovan

sinatillförsäkraområdesdelning. Därvid kan leverantören envar av

frånvisst distrikt till leverans honom.återförsäljare inomensamrätt

delningutredningens uteslutainnebörden uttalandeOm att avvarav

sin grund inäringsidkare hadekonkurrerandemarknaden mellan som

organisationerna haexklusivavtal detta närmastbakomliggande syntes

återförsäl-Valetinslag i avseende på olika handelsled.diskriminatoriska av

rationella distributionseko-situation inte bedömd utifrånjare blir i sådanen

sårättsreglema leverantöröverväganden påverkasnomiska attutan enav

anlita företagåterförsäljare exldusivavtalhindras med ettatt somsom

säljaren.jämväl verksamt i ledär somsamma

förbudsområdet undantamotiv för frånutredningen anfördeVad attsom

organisationemas mening ienligtvertikala exklusivavtal ägde samma

dåkonkurrenter dengiltighet beträffande avtal mellanutsträckning ene

konkurrensförhål-återförsäljare till andreerhåller den ävenuppdrag omsom

delvis består oaktat avtalet.landet

Även säljbolag iförfrågan undantagLFR tog m.m.gemensammaupp om

marknadsdelningförnågot undantagremissyttrande och pekadesitt att

föreslagitspriskartellförbudet inteii sådana bolag motsvarande det av

produktionsinföretagen låter helautredningen. de samverkandeEndast om

undgå förbudet. Dennaskulle desäljas det organetgemensammagenom

faktiska behovinteotillfredställande och svaradelösning enligt LRF motvar

näringslivet.förhållanden ioch
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framhöllLRF utredningens på effektivitetsvinstemaatt vid marknads-syn

delning för negativ. Sålunda ville LRF påpeka inom lantbrukskoope-var att

rationen tillmättes möjligheterna undvika korsandeatt t.ex. transporter stor

betydelse. Effektiv samverkan i säljorgan förutsatteett gemensamt

samverkan också i tillverkningsledet. Efterfrågan styrde oftast i varje fall-
beträffande dagligvaror produktionen tillverkningenoch måste därför-
planeras med utgångspunkt från marknadsplaneringen. Marknadsföring

marknadsbolag förening förutsatte styrd produktion dennagenom skulleom
kunna bli specialiserad, kostnadspressad och marknadsorienterad. De

tillverkande företag, vilkas produkter säljs företag,ett gemensamtgenom
måste följaktligen tillåtas samråda kring uppdelning tillverkningen,att av

effektivitetsvinstema det säljorganetom skall kunnaav gemensamma

tillvaratas.

Bedömningen skadlig verkan förelåg krävde också analys denav om en av
marknad inom vilken säljorganisationen verkar, anförde vidare.LRF

Missbruksprincipen borde därför företräde framför förbud.ettges

förordadadeLRF på grund det anförda marknadsdelningsförbudattav om
infördes från förbudet skulle undantas samverkan gemensamtgenom
säljbolag förening.

Marknadsdelningsförbudet föreslogs inte förgälla specialiseringsavtal,

fortsatte LRF. Härmed avsågs överenskommelse mellan två näringsidkare

den skulle helt upphöraatt med tillverkat.ex. vissom produkt.ene att LRF

ansåg utredningens exemplifieringatt detta viktiga motivundantagav var
alltför bristfällig. Specialiseringssituationer med flera företag tvåän

berördes ej, heller fall då specialiseringen skedde under medverkan av
tredje riksorganisation.part, t.ex. Det kunde nämnas NO positivten att sett

på med sådan centraltillverkningsystemet hade inomutvecklatssom

slakteriorganisationen. Vidare borde specialisering tillverkningoch genom
legoavtal belysas. Man kunde ocksåt.ex. fråga sig det rimligt attom var en

marknadsdelning där inte helt upphör med verksamhetenpart ifrågaen
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skulle tillkunna leda straffansvar medan avtal där helt avstodett parten

från konkurrera blev straffbart. Med tillhänsyn undantaget inteatt att

framgick direkt lagtexten krävde rättssäkerheten frågan ytterligareattav

belystes. hemställde därförLRF utförligare motivdiskussion kringom en

specialiseringsproblematiken. förtjänade enligtDet uppmärksam-LRF att

hade särskildEG gruppundantagsförordning för specialiseringsav-attmas en

tal.

Också kritiskt till den föreslagnaKF utformningen marknadsdelnings-var av

förbudet. hänvisade tillKF vad förbundet hade anfört uppbygnadenom av

den konsumentkooperativa rörelsen påoch pekade det såsom hadeatt

redovisats förekommer effektivitetsskäl betingat samarbete mellan deett av

juridiskt självständiga, geografiskt konsumentföreningarnaavgränsade i och

deras inköpsorganisationcentrala Marknadsdelningsförbudet,KF.genom

förbjudaskulle avtal, samverkan eller samråd med näringsidkaresom annan

i säljled delning tillverkning eller försäljning inomsamma om av av vara

landet i kvoter eller på geografisk föreföll utformatgrund, dock hänsynutan

till regional fördelning och samverkan och samråd så ändamålsen-att om en

lig tillverkning och försäljning möjligt del konsument-som var en av

kooperationens konstruktion förutsättningoch för så kostnadsbe-en en

i övrigt effektivsparande och varudistribution möjligt. samverkanDensom

förekom innebar enligt å andra sidan inte konsumentföre-KF attsom

ningarna eliminerade konkurrens sinsemellan. till följd före-Just attav

ningarna arbetar inom geografiskt områdenavgränsade emellertidvar

konkurrensen mellan föreningarna mindre viktig just förän samverkan

tillgodoseendet det konsumentintresset.av gemensamma

hemställde till vidKF hänsyn dessa synpunkter be-att togsnoggrann

arbetningen ifrågavarande förutombestämmelse, och detta detattav som-
tidigare hade det ifrågasätta behovet förbud priskartellersagts motom av

och marknadsdelning borde leda till förbuden skulle utgå ochatt att-
företeelsen i stället skulle regleras generalklausulen. framhöllKFgenom

också särskilt dispensmöjlighet, föreslogs från förbud,den dessaatt som
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inteinte såsom alternativ i berörda hänseenden. kundekunde godtas KFnu

organisation skullekonsumentkooperationens verksamhet ochacceptera att

prövning.beroende MDsutavvara

saknaköpmannajörbund ansåg, marknadsdelningsförbudet tordeSveriges att

detaljhandelsföretag företräddesdirekt aktualitet för de enskilda som av

förbundet tillämpade marknadsdelning. Förbundetoch knappastsom

marknadsdelning, förekom i produktions-underströk, den närmastatt som

inte finnsgrossistledet måste rationalisering, detutgöraresp. anses en som

ocksåanledning onödigtvis försvåra. gälldeDettaatt gemensamma

beñnnasförsäljningsorganisationer, från leverantörssynpunkt kan varasom

tillvarutillförselnändamålsenliga och ofta främjar försäljningen ochsom

gånger kvoteringdetaljhandeln. Sådana organisationer förutsätter många

mellan leverantörsföretagen både för kunna planerade samverkande att

Förbundetproduktion för åstadkomma rationell distribution.och att en

marknadsdelningsförbud inteansåg därför något särskiltbehovatt ettav

förelåg marknadsdelning inte fick utnyttjas underlagbetonade att sommen

eller utgångspunkt för prisdiskriminering.

fick handelskamrama ansåg från marknads-och stödLRF KF attav som

säljbolagföre-delningsförbudet borde undantag förgöras gemensamma

innefatta-ningar utformades så denoch undantagsbestämmelscn ävenatt att

kooperati-förhållanden förhållanden, exempelvisde motsvarade koncernsom

företag inom grupp.va samma

Departementsbehandlingen

198182:165 förslag till behandladesmed konkurrenslagI prop. ny

förslag marknads-konkurrensutredningens förbud prissamarbete ochmotom

delning tillsammans. förslaget förbud marknadsdelning betyddeFör motom

tidigare redovisatsdetta det kom avvisas skälatt att av samma som

beträffande förbudet prissamverkan. följaktli-bindande Slutsatsen blevmot

föreslagitsförbudet träffade för vitt, de undantag snarastatt attgen som
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ökade osäkerheten vad förbudet avsåg och antalet dispensansökningarom att

kunde bli och innebära belastningantas såvälstort på det allmännaen som
företagen.





BILAGA 2

RÄTTSTILLÄMPNINGEN BETRÄFFANDE

RELEVANT MARKNAD, PRISSAMARBETE,

MARKNADSDELNING, BRUTTOPRISER

OCH ANBUDSKARTELLER

BEGREPPET RELEVANT MARKNAD

SSABs paniella förvärv Bröderna Edstrandav

NO hävdade den i primärt marknaden vid denärendet relevantaatt

handelsstålkonkurrensrättsliga bedömningen grossistmarknaden för ivar

Sverige, exklusive förmedlingsleveranseroch Både grossisternasämnen rör.

och lagerleveranser i handborde räknas den relevanta marknaden. andraI

ansåg för lageraffárerNO marknaden grossisternas utgjorde relevantatt en

marknad.

SSAB bestred möjligt tilldet relevant marknadavgränsaatt att ettvar en

distributionsled. Enligt i ärendetSSAB den relevanta marknadenvar

marknaden för handelsstâl i Sverige. den marknaden ingickrelevantaI

enligt uppfattning såväl ochSSABs grossisternas förmedlingsleveranser

lagerleveranser direktleveranser från slutförbrukare.verk tillsom
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Ärendet nåttsförhandlingsuppgörelsetill sedanfördes NO MD, men enav

slutligtvarför någotsinåterkallade NO talan,och SSABmellan NO

1986:439.gjordes 28885;inte dnrställningstagande MDav

Esseltes förvärv Enströmsav

tvåefter Deni ärendetEnligt kunde marknaderna avgränsasNO parametrar.

distributionengälldeandraavsåg enskilda produkter. Denparametemena

produkterna.av

följande.anförde bl.a.NO

särskildföreliggaproduktmarknadema kan det sägasBeträffande en
Ävenför sig.produktvariantkonkurrenssituation för varje produkt eller om

ändåsig måste denförsåledes skall behandlasvarje produktmarknad

fallet.enskildai detmarknaden avgränsasrelevanta

frågani första handprodukterna detdistributionen ärdet gällerNär omav

får dedennatjänst enligt det gällermarknad för 5 § KL. När parameteren

marknadernarelevantaproduktmarknadema läggas Deolika samman.

ocholika ledeni detill sortimentethuvudsakligen med hänsynhäravgränsas

olika marknaden.hos aktörer

utifrån detskettmarknaden harAvgränsningen i ärendet relevantadenav

marknads-betydandeutnyttjaförvärvet kanområde där Esselte engenom

ställningstarkförvärvetuppnår eller förstärkermakt. Esselte engenom

kontorsmaski-mindrekontorsmateriel ochinomflertal produktmarknaderett

ställningdominerandestark ellerinnan förvärvet hade EsselteRedan enner.

Varje produkt kanområde.inomproduktmarknaderflera andra samma

distributionskanaliprisbildningenolika därvidare distribueras sätt, en

Esseltekanal.iprisbildningeninte alltid direkt beroendeär en annanav

kontors-i särklassställning den störstaförstärker förvärvet sin somgenom

huvud-produkternaaktuellavarugrossisten. Eftersom flertalet de härav
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sakligen distribueras grossist kan dominansen på produktmarknadgenom en
även utnyttjas på andra närliggande produktmarknader. Denna effekt

förstärks branschens struktur, där Esseltes relativa finansiellagenom

överlägsenhet och de beroendeförhållanden uppkommer Esseltessom genom
storlek i samtliga handelsled faktorerutgör bidrar till Esseltessom

marknadsmakt. Den relevanta marknaden i detta fallet såledesär samtliga

de produktmarknader och de marknader avgränsas köparens ochsom av
säljarens funktion på vilka Esselte uppnår eller förstärker stark mark-en
nadsmakt i vid bemärkelse förvärvet, dvs. det NO betecknatgenom som

marknaden för kontorsmateriel, mindre skrivmaskinersom och räknare. På

övriga marknader har inte NO hävdat Esselte förvärvet uppnåratt genom
eller förstärker sin dominans. Följaktligen detär knappast relevant att

konkurrenssituationen på sådana utanförliggande marknader in i dentas

konkurrensrättsliga bedömningen förvärvet såvida den inte påverkarav

Esseltes marknadsposition vad gäller just kontorsmateriel, mindre skriv-

maskiner och räknare.

Esselte anförde i frågan bl.a. följande.

Kontorens efterfrågan omspänner brett spektrum utrustningett ochav
förbrukningsartiklar omfattande kontorsdatorer och -maskiner, kontors-

möbler och kontorsinredning, tillbehör förbrukningsvaroroch tillannan

kontorsdatorer och -maskiner, hjälpmedel och förbrukningsvaror för

manuellt kontorsarbete produkter för personal-samt och lokalvård

inbegripet hygien- och rengöringsprodukter, kaffe Sortimentin-m.m.
riktningen inom de olika försäljningsleden för produkter till kontorsmarkna-

den påverkas många tekniska och ekonomiska faktorer avseendeav

produkten och distributionen dessa Sortimentsammansättningenav varor.

varierar därför både mellan företag i olika försäljningsled och mellan

företag i försäljningsled och den är också föränderlig. Produkter församma

kontorsmarknaden har vidare i varierande utsträckning även andra

slutförbrukare än kontor, såsom hem och skola, och i distributionsledet

förekommer branschblandning med andra inom bok- ochvarugrupper
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föränderlighetochmångfaldDennavaruhusen.ochpappershandeln

delmarkna-ikontorsmarknadenavgränsningarfastaochenklaomöjliggör av
relevantadevad ärbedömningViddistributionskanaler. somoch avder en

produktmarknademameningsfulltinte atttorde detmarknaderna angevara
relevantapraktikablaiindelning görasbörartikelnivå. ställetI meraen

kontorsva-kontorsmaskinmarknadenavsågEsseltevarmed resp.marknader

praktiskagrundpåNOutvisarredogörelse attNOs avrumarknaden. -
begränsatkontorsmaskinersmåproduktområdetavgränsasvårigheter att

skriv-endastDärvid harräknare.ochskrivmaskinertillbedömningen

marknadsavgränsningNOsRedanmedtagits. ger000 kr3undermaskiner

säljaskankontorsmaskinersmåTill genominvändningar.till somanledning

varierandehögstoch räknareskrivmaskinerförutomhörkontorsvaruhandeln

småtelefax,nummersändare,telefonsvarare,telefoner,såsomprodukter

frankerings-ochvågardokumentförstörare,dikteringsapparater,kopiatorer,

prisgränsintevidarekontorsbruk kanförskrivmaskiner enmaskiner. För

konkurrenssituatio-bedömningriktiggöra000 För3 kr.vid avattdras en-
hela dennameningEsseltesenligtmåstekontorsvarumarknadenpånen

totala kontorsvaru-uppgår denbedömningEnligt Esseltesbeaktas.marknad
4862angivnaNOmedjämföramilj.kr.4004till att avmarknaden ca

ändradetillocksålederÄndringarna storlekdelmarknadernasmilj.kr. av
1510 åutgörförvärveteftertotalmarknadenAndelenmarknadsandelar. av

Även delsegmenten24angivnaNO procent.medjämföra omattprocent, av
återstodenuppgårundantas avtabulatorpapperoch kuvert samtpapper

milj.kr.,0003 atttillmeningEsseltesenligtkontorsvarumarknaden ca

därförutgörförvärvetEftermilj.kr.5391angivnaNOjämföra med av
20å15endastkontorsvarumarknadenåterstodeninommarknadsandelen av

37angivnaNO procent.jämföra medattprocent, av

följande:del1989:l8 i dennabesluti sittuttaladeMarknadsdomstolen

marknadsbegreppetuppfattningensigför atti ochdelarMarknadsdomstolen

ellersärskildaförutommåste,innebörd. Detvid varu-hari 5 § KL en
ellerbranschheliverksamheten enkunnatjänstemarknader, även enavse
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viss distributionsfunktion. Inom den näringsverksamhet aktuellär isom

detta finnsärende vissa samband mellan olika produkter och produkt-

liksom mellan de skilda distributionsformer förekommer.grupper, som

Sambanden dock delvisär och verksamhetens struktur ändrasvaga

fortlöpande produkter och distributionsvägar tillkommer.attgenom nya nya

Marknadsandelar har avgörande betydelse för bedömning Esseltessom en av
marknadsställning blir därför svåra bestämma. Varken SPKs utredningatt

eller material i ärendet säkert underlag för sådan bestämning.ett Iger en

varje fall finner marknadsdomstolen inte klarlagt Esseltesatt nu upp-
kommande marknadsposition inom någon betydelsefull del de verksam-av

hetsområden berörs förvärvet sådanär Esselte kanattsom utan attav agera

behöva nämnvärd hänsyn till konkurrenterta eller potentiella konkurrenter.

Det kan alltså inte Esselte förvärvet fårutrett Enströmattanses genom av

eller förstärker marknadsdominerande ställning i den meningen som avses
i 5 § KL.

Bibliotekstjänst

MD-fallEtt inte företagsförvärvrör gäller diskriminering Biblioteks-som av
tjänst Btj från Norstedts Förlags sida 7988,NOs dnr MDs beslut

1990:11. förutsättningEn för diskriminering mellan olika kunder skallatt

föreligga dessaär säljer på ochatt marknad.en samma

Btj köper böcker för vidareförsäljning till bibliotek. Huvuddelen av

böckerna köps i form ark inbinds i biblioteksband Btj, ärav som av som

detta förfarande. Btj får betala 10ensamt högre pris för arkenom procent

för färdigaän böcker får 2 avdrag för bindningskostnaden. Förprocentmen

färdiga böcker får Btj inte heller sortimentsbonus tillutgår fackbok-som

handeln.

NO hävdade Btj diskriminerat i förhållande tillatt bokhandelnvar som
också säljer till biblioteken. Btj fick betala för förlagets marknadsförings-

kostnader tjänsteroch till bokhandeln fickoch inte sortimentsbonus. Den
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Btj ochochbiblioteksmarknaden,enligt NOmarknadenaktuella var

enligt NOmissbrukadeNorstedtsalltså denna.konkurrerarbokhandeln

deNorstedts äruppkommerbl.a. ettsäljarmakt,sin att avgenomsom
begränsadiendastunik och utbytbarvarje bokoch ärförlagenstörsta att

produktvariantVidare fick arkutsträckning. ensomsammaavenses som

färdig bok.

olika produkterfärdiga böcker ärark ochsin sida hävdadeåNorstedts att

marknad.påkonkurreradeintedärförbokhandelnBtj ochoch sammaatt

Bokägandebetydelse.centralolika bokmarknadermellanSkillnaden var av

så hårtfalli enstakaendastboktiteloch ärfyller olika behovboklånoch en

föreligger,intesubstitutionsmöjlighetnågonförfattarentillknuten att

medNorstedts belastasenligtskallvidare. ArkenNorstedts bl.a.anförde

fler änbiblioteksband kan läsaståckningsbidrag eftersomhögre personerav

förlagsband.

återförsäl-olikabiblioteken skerförsäljning tillkonstateradeMD att genom

på s.k.denkonkurrerarsålundaBtj vilkabokhandeln ochjare bl.a. --
marknad.på dennasälj armaktbetydandeNorstedts harbiblioteksmarknaden.

direktföreliggerdethalvfabrikat, ochbetecknasArk kan ett ensom
iMajoriteten MDbiblioteksbanden.förlagsbanden ochmellankonkurrens

sortiments-i frågadiskrimineratBtj inte änemellertidfann annatatt omvar

avgörandeinte hadedetansågMinoritetenförlagsband.för köp attbonus av
inte,produkt ellerbetecknasförlagsbandark ochbetydelse sammasomom

skildasynpunktNorstedtsfrånmellan dedirekt konkurrensföreliggerdet en
prissätt-förgrundNorstedtsinteMinoriteten godtogproduktvarianterna.

ningen.

Ärendet återgivits.översiktligtendastkomplicerat och harsynnerligenvar
tidigareärendetsVidolika förlag.tid medi 10 årsbehandlatsSaken har

någonhadeBtj inteföretagshåll bl.a.frånhandläggning hävdades att

förbrukare.inköpsorganisation förfickåterförsåljarfunktion utan enses som
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förvärv TegelbrukTegelcentralens Tjustorpsav

beslut 1983:343, dnr 13483.NOs

den 1 1983 från BrödernaTegelcentralen, Malmö,AB övertog mars

aktierna i Tjustorps Tegelbruks Svedala. BruketEdstrand Malmö, AB,AB,

tegelbruket i Sydsverige stod utanför Tegelcentralen.det enda somvar

ansåg fasadskiktsmaterial den relevantaTegelcentralen TC att var

fick någon dominans.och TC på den marknaden intemarknaden att

Beräkningar på 22 på denna marknad.tydde andel En SIND-procenten om

åberopades vari framförs priset avgörande roll för valetspelarrapport att en

varförväggmaterial och substitutkonkurrensen omfattande,ärattav

tegelprisema i betydande omfattning påverkas prisutvecklingen på andraav

väggbeklädnadsmaterial. uppfattning 5-10Dock delade TC NOs att procents

prishöjning på tegel relativt andra material inte skulle leda till någon

litenvaraktig nedgång efterfrågan på tegel grund tegel såutgörattav av

fasadkostnaden. därför lågdel den totala Priskänsligheten enligt TC.av var

utredningsgrupp anförde i sin bedömning tegelmarknaden ochNOs av

Tegelcentralens ställning bl.a. följande.

förvärvande företaget i försäljningsbolagTegelcentralen egenskapDet är av

kartell, registrerad i kartellregister. försäljningsbolagSPKs Ett ären en

jämförelsevis långtgående konkurrensbegränsning. Tegelcentralen svarade

försäljningenföre förvärvet Tjustorp för 60 den totala iprocentav ca av

och fasadtegel. Skåne-Halland marknadsandelen 70landet Iav mur- var ca

förvärvade påföretaget hade marknadsandel 10-11Detprocent. procenten
Även26 i Skåne-Halland. i Sverigetotalt och södra och västraprocentca

övrigti Tegelcentralens ställning starkare för landetär helhet. Ettän som

genomförande förvärvet 1983 sig tillefter det tegelbruk anslutitatt treav

skulle leda till förstärkning dominerandeTegelcentralen redanav enen

ställning. södra och Sverige skulle förvärvet Tegel-I västra närmast ge
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monopolställning. Vissa utanförcentralen bruken Tegelcentralen haraven

framtidsutsikter varför Tegelcentralens marknadsandel totalt kanosäkra

åren, inte åtgärder vidtas föröka ytterligare de närmasteväntas attom

återskapa konkurrens.

litenfrämst danskt tegel förekommer och bestårimport ärDen av som

format. importörendelvis speciella tegeltyper eller Den harstörstaav

funnitsmed svenskt format sedan ochförklarat danskt tegel längeatt att

delvis går tillverkare. inte,importen svenska Importen har trotsgenom

likvärdiga egenskaper hos danskt och svenskt tegel, längreöversett en

liggervisat några påtagliga ökningstendenser alltjämt påperiod utan nere ca

tillförseln. någon betydenhet före-3-4 Inte hellerprocent export avav

på transportkostnader tegelbruk relativtBl.a. grund harkommer. av

geografiska områden konkurrenskraften stark. Branschenbegränsade där är

hemmamarknadsinriktad.är

hindraSubstitutkonkurrensen faktor kan ägnadär atten annan som vara

dominerande ställning på området fasadskiktmissbruk marknad. Inomenav

för sig mellan främst tegel, plåt,förekommer i och konkurrens trä,

för inte i förstaoch Mycket talar dock det handkalksandsten ärattputs.

för olikamåttligt ändrade prisrelationer avgörande valet mellan deärsom

många faktorer har tyngd vid detta val:materialen. andra störreDet är som

bedömningar,estetiska modesvängningar, brandsäkerhetsegenskaper, un-
Ävenlåneregler, byggnadslovsvillkor. Tegelcentralen harderhållskostnader,

måttliga prisändringar själva inte någonvitsordat teglet har störreatt

för främstvid materialvalet, då övriga kostnader arbetet,betydelse väggen,

betydelsefulla.är mera

förvärvsfallriktlinjer för avgränsning marknader i ställsamerikanskaI av

i jämförelsefemprocentig prishöjning produkt medfrågan enom en en

prishöjdatill bortfall marknadsandel för densubstitutprodukt leder av

fallet till skildaså bli produkterna höraprodukten. Om kan antas anses

i fråga fasadmaterialfrån köparsidan tydermarknader. Uttalanden attom
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skulle leda till5-10-procentklassen inteiprishöjningar tegelrelativa

säljare på tegeldominerande kanefterfrågeförskjutning. Enbeståendenågon

tillmarknadsandelfritt i prishänseenderelativtsåledes att tappautanagera

fasadmaterial.andra

beteende. GenomTegelcentralensstyrks ävenslutsats egetDenna av

såväl listprishöjning-genomföralyckats,och ävenharförvärvet avsett,man

skulle såförefaller troligtinte görarabattsänkningar. Det att manar som

förutsettfråganettoprishöjningar det varitbetydande attom manom,som

marknadsandel andraförlustertill betydandeskulle leda gentemotdetta av

förkapacitetsutnyttjandeefter ökatdåläge strävarmaterial i ett man

vikande marknad.tegelbruken trots

marknadssituationfasadmaterialsolikarelationerna mellanUtvecklingen av

prisrelationer.förändradeinte heller avspegla1970-talet kanunder anses

långsammareavsättning tegelminskat ihar änKalksandsten trotsmer

år.prisutveckling under senare

fasadtegel måste betraktasvid handenförhållandenaSammantaget attger

dominerandeochinom fasadskiktsmarknaden,marknad för sig att ensom en

tillsjälvständigt i förhållandeprismässigt relativtdärför kansäljare agera

material.andraleverantörer av

dåsin uppgörelsealdrig påmarknad ställdesFrågan relevant spetsom

itegelbrukenträffades innebörd bl.a. deloch TCmellan NO att avenav

TC. NO lät därmedÖvergångstid skulle utträdavissefter kortareTC ur

prövninggenomföras MD.TegelbrukTjustorpsförvärvet utan avav

1990:24Skanek och KBS MDmellan slakteriföreningarnaFusionen

framföralltverksamhetsområde slaktföreningarnasfusionerandeDe avvar

uppkomfår ärendetdjur och häst. Iandrasvin och ävennöt, t.ex.men

marknader.skilda köttslagen kundediskussion de separatases somom
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menadeNO marknaden för slaktade svin- och nötboskapskroppar skulleatt

för sig. Föreningarna fick sammanlagt 40 den totalaprocentses var ca av

svenska marknaden för slaktade svinkroppar. NO anförde skillnadenatt

fläsk-mellan och nötkött måste betraktas så det står helt klartstor attsom

griskött kan avskiljas särskild produktmarknad. NO menadeatt attsom en

det visserligen för konsumenten två näraliggandeär produkter, detattmen

inte någonfinns direkt substituerbarhet. faktorEn har betydelseannan som

härför prisskillnaden. Vidareär detär betydande omställning fören

charkindustrin griskött med nötkött.ersättaatt

Skanek och KBS menade och fläskkött tvånöt- produkteratt var som

tillhörde marknad. På denna marknad uppnådde föreningarnasamma

32sammanlagt försäljningen inom riket. Föreningarna menadeprocentca av

fördet delar och grisköttssortimentetnöt- inte äratt stora störreav

prisskillnader än produkterna direkt substituerbara.äratt

Marknadsdomstolen inte klar ställning i frågan marknaden förtog om

svinkropparslaktade skulle bedömas marknad eller ej. Denseparatsom en

marknadsandel föreningarna uppnådde ansågs inte tillräcklig för attsom

dominerande ställningutgöra på avreglerad marknad.en

inteVad fördes fram i ärendet finnsdet vetenskapligaär be-attsom

räkningar utförda avseende korspriselasticiteten mellan och griskött.nöt-

Korspriselasticiteten mellan fläsk och forskarehar på Sverigesnöt av

lantbruksuniversitet beräknats till 0.34, relativtdvs. låg. total sub-En

stituerbarhet hade inneburit korselasticitet på 1 och obeñntlig O.en en

mellanFusionen mejerzföreningama Arla och Geflemejerier dnr 1591MD

Föreningarna i mejeribranschen.är verksamma iBranschen kan och för sig

helhet. NO hävdar Arla, står för 60att procentses ensom som ca av

mjölken i råvaruledet, förstärker sin dominerande ställning totalt i denna

bransch. mejerisortimentet finnsI dock produkter hänföra tillär attsom
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skilda produktmarknader. urskiljer sig förstaHär i indelning fyraen

produktgrupper bör för sig. konsumtionsmjölkpro-Dessa ärsom ses var

dukter, och pulver. Från urskiljasmör dessa kan sedanost, grupper man

ytterligare marknader. Konsumtionsmjölkmarknaden kan indelasi markna-

förderna dryckesmjölk, kulturmjölk indelas ioch grädde. Ost kan härdost

och dessertost Smör å andra sidan tillhör marknadstörreosv. en -
marknaden för matfett eftersom margarin i princip substitut tillutgör ett-
smör.

det aktuella fusionsärendetI har NO valt begränsa uppdelningenatt av

produktmarknader till de fyra huvudgruppema. sådan uppdelning kanEn

tillräcklig i detta fall eftersom båda företagensägas här har likartadvara en

produktion innefattande Exempelvis tillverkarprodukter. bådasamma

föreningarna dryckesmjölk, kulturmjölk och situationgrädde. denna detI är

mindre betydelse dessa marknader bedömstre sammantaget.av om

Även geografiskt har NO sökt avgränsa den relevanta marknaden.att

Särskilt intresse har denna avgränsning förmarknaden konsumtions-

mjölkprodukter. produkter nämligen särskiltDessa är transportkänsliga.

Distributionen K-mjölk till butik sker normalt från mejeriet på maximaltav

15 20 mils avstånd. iDen ärendet relevanta geografiska marknaden för K--
mjölk har därför till området Stockholm Gävle. Pâ dennaavgränsats -

90marknad har Arla försäljningen Geflemejerier 10ochprocentca av ca

procent.

har i skriftväxlingen diskuterat geografiskadenna avgränsning.Parterna

Ärendet har inte avgjorts MD.ännu av
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PRISSAMARBETE

Ärenden beslutade MDMRav

Däckdubbmålet1972:7MR

14769; 1972-06-21; l972;5, 1973:2-3NO dnr beslut PKFMR

prissättning kvotering i patentlicensavtalsamarbeteEtt samtom gemensam

träffat mellan leverantörer däckdubbar.av

prisbildningen negativtansåg påtalade påverkade ochNO det samarbetetatt

Effekterna ansågs allvarligahämmade verkningsförmågan inom näringslivet.

i konkurrensbegränsandedå samtliga leverantörer deltog detstörre genom

Substitut på marknaden. Prisutveck-avtal etablerade samarbetet. saknades

kvoteringling prisnivå för prisbestämmelser och hadeoch stöd attgav

effekter. försäljningsvillkornegativa NO menade priser, kvotering ochatt

inte kunde samband medomedelbart patenträtten.äga ettanses

bestred NOs talaninstämda svenska avtalspartema Dubbman och ScasonDe

i första stöd i andraoch hävdade hand deras åtgärder hade Ipatenträtten.att

skadligkonkurrensbegränsningen medfört verkan.hand hävdade de att

orimliga inte konsumenterna.Prishöjningarna inte och hade drabbatvar

enhetlignödvändiggjorde prissätt-menade branschstrukturenScason att en

ning.

utanför ochslog fast prisöverenskommelsen lågMR patenträttensatt ram

effektivsynnerligen verkankonstaterade prisöverenskommelsen hadeatt en

vidmakthållaprisuppehållande ansågs dessutomfaktor. Samarbetets.k.som

också påtagligprisstelhet. Frånvaron konkurrens innebarutpräglad aven

påverkadesytterligare prisökningar. fann prisbildningenrisk för MR att

Ävenotillbörligt kvoteringsbestämmelsernafrån allmän synpunkt sätt.ett

allvarliga negativaskadliga. ansåg därvid såbedömdes de hadeMR attsom

hänvisning till patentskyddet.effekter kunde försvaras meddeatt
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1980:26; Rekommenderade för lokal IastbilstrafikMD taxor

5480; beslut 1980-12-23; 1981:1-2NO dnr MD PKF

Vägledande för lokala lastbilstransporter intresseorganisa-taxor utgavs av

tioner i länet och centralt. Utredning visade 70 deSPK att procentav av

lastbilstrañk organiserade. åkeriföretagbedrev lokal allaAvsom somvar

bedrev lokal lastbilstrafik använde 60 någon i sindrygt procent taxomaav

prissättning.

Timtaxorna hade under tidsperiod höjts 130 och undermed procent,en ca

tid stigit 87 förelåghade med NO hävdade detKPI attprocent.samma ca

moonpriceeffekt,s.k. och uttalade bl.a. ingen säljorganisation kanatten

i längden försvara inför prislistamedlemmarna vägledandeatt utman ger en

leder till vissa minst effektiva, måstemedlemmar, de slutaattsom som

företagare i till ibranschen och kanske och med konkurs.

vidare också prisstelhet.NO menade helt allmänt ledde till Denatt taxan

företagare inte företaget pris villklarar lägre änvet att ett taxansom om ge

naturligtvis gå under inte marknadsskäl tvingar honom tillogärna taxan, om

Prisstelheten till i effektivitets-det. ledde dessutom motsvarande stelheten

förbiseutvecklingen ansåg NO, då det föreligger uppenbar risk såvälatten

effektivitetsbrister möjligheter till rationalisering inom detsom egna

företaget. ansåg indirekt diskriminerade mindreNO dessutom att taxan

företagare i branscher transporttjänster, hävdade dessasköper och attsom

näringsutövning försvårades och verkningsförmâgan i dessa branscheratt

förskadades. Beträffande funktion arbetsbesparande dentaxans som

framenskilde företagare inte i någon form kundemenade NO den taatt som

inte lämplig enbilsåkare. kalkylkalkyl kunde En rören egen anses ens som

sig i det här fallet betydande investering engångskaraktär och ävenom en av

enbilsåkare ganska mycketomsätter pengar.en

priser kundeansåg inte visas innehölldet kundeMD att att taxoma som

moonpriceeffektansåg därför inte någon s.k.onormalt höga. MD attanses
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fanns. ansåg inte heller eftersomMD det förelåg någon prisstelhet detatt

för låg följsamhet till föranvändes grundAtttaxorna. taxornavar som

rabattgivning och ackordsuppgörelser enligt inte på skulletydde detMD att

föreligga prisstelhet, prisbildningenpå rörlig. Dessutomutan attsnarare var

prisstelhetenmotverkades många köpare ansåg MD.att stora,av var

Eftersom intedet kunde påvisas till prisstelhet kundeledde detatt taxorna

inteheller hävdas verkningsförmågan i branschen hämmades enligt MD.att

dessutom ställning till medföra skadligMD kundetog taxornaom anses

verkan på faran för kraftig höjning ansåggrund MD atttaxorna.av en av

sådana skulle konkurrensbegränsningar de iandrautgöra äntaxor man

ärendet tagit ställning till. därför påverkaframtida faran kunde inteDen

bedömningen.

1989:27; Horisontell elgrossisterMD prissamverkan -
4388;NO dnr beslut 1989-11-30; 1990:1MD PoK

Sveriges Elgrossisters Förening SEG och dess medlemmar hade utarbetat

listpriser. SEG för elgrosshandeln och hadeär branschorgangemensamma

12 medlemmar 4,3 miljardermed omsättning kronor.en gemensam

medlemmar förSEGs svarade 90% försäljningen i elbranschensca av

grossistled. Elinstallationsmaterialsortimentet 80% företagensutgjorde av

försäljning. listprissamarbete fanns inomEtt sedan länge SEGs ram.

avsågtalan listprissamarbetet medlemsföretagen i VarjeNOs mellan SEG.

SEG-grossist s.k. grundnettoprislista omfattarbl.a.ut ettgav en som

sortiment priser hjälpmed beräknas centralt medgemensamt ettsom av

dataföretag på basis ingivna uppgifter från SEG-företag enligtochav

principer givna förSEG. Kontakterna mellan företagen krävdesav som

vissa prislisteförändringar listan i regidet arbete med skett SEGssamt som

hänförde till prissamarbetet.NO Medlemsföretagens användning systemetav

kunde förfarande. påstod listprissamarbetetNOett gemensamt attomses
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horisontellt vägledande och gjorde i förstavar hand gällande samarbetetatt
uppfyller de objektiva rekvisiten i anbudskartellförbudet i 14 § l st
konkurrenslagen och i andra hand det medförde sådanatt skadlig verkan
från allmän synpunkt i 2 § KL. SEG menadesom detavses att gemensam-

prissystemet endast hjälpmedelma förett kommuniceravar och jämföraatt

faktiska priser.

MD ansåg det påtalade listprissamarbetetatt innebar horisontellen
prissamverkan och således konkurrensbegränsning i KLs mening.var en

detMD ansåg NOs tolkningatt påtalade förfarandetatt objektivt sett
utgjorde anbudskartell inte hållbar viden helhetsbedömning.var MDen

sådantfann därvid förfarandet inteatt avsågs med förbudet.var Isom
frågan prissamarbetet medfört skadligom verkan citerade bl.a. MD

konkurrensutredningens betänkande Ny konkurrensbegränsningslag SOU
1978:, s.226 f, MD anförde fortsättningsvis:

Marknadsdomstolen delar NOs uppfattning redan risken föratt
negativa effekter prissamverkan vanligen är betraktaav en att

skadlig verkan i konkurrenslagens mening.som Denna regel kan
emellertid inte gälla helt undantagslöst.

Det fall är till bedömande gällersom nu särprägladuppe en
bransch med mångfald olika produkter. NO har inteen kunnat
påvisa några konkretaatt skadliga verkningar har uppstått

listprissamarbetet eller prissystemetsgenom vägledande karak-
SEG har däremot kunnat peka rad fördelar, särskilten att

prissystemet underlättar kommunikation och jämförelse av
faktiska priser, vilket är särskilt betydelse med hänsynstorav
till det synnerligen omfattande sortimentet i branschen. SEG har
visat medföratt systemet kostnads- effektivitetsfördelarochstora
såväl för grossistema för kunderna. Av S framgårsom utsaga

för honomatt systemet liten grossist innebär hansom en att
kommer i konkurrensläge grossister attsamma storasom genom
hans prislista direktär jämförbar med de grossistemasstora
prislistor. SEG har visat rabattspridningenatt hos den enskilde
grossisten är hög, såväl mellan olika artiklar mellan olikasom
kundtyper. Vidare har SEG pekat på de rationaliseringar och
den strukturutveckling skett i branschen. Allt detta tyder påsom

det råder väl fungerandeatt konkurrens i branschen.en

På grund vad sålunda anförts finner marknadsdomstolenav att
det de risker förtrots negativa effekter detsom- gemensamma
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elgrossistemasådagalagtsinte hari sig innebärprissystemet att-
i 2 §skadlig verkansådanmedförlistprissamarbete avsessom

konkurrenslagen.

Radiatorindustrinsrabattercirkapriser,GemensammaNO; m.m. -

återkallat i MDFabrikantgrupp

51979:1,1978:1,1979-04-03; P0K36378; beslut21473; dnrdnr

RadiatorindrustrinsisammanslutnavattenradiatorerTillverkama av
förtilläggrabatter,priser ochlängesamarbetade sedanFabrikantgrupp om

leveransvillkor,ochförsäljnings-utföranden,vissa ex-gemensamma

rekommen-sigrördedetframgick klartpeditionstillägg Det att omm.m.
Fabrikant-i samarbetet.ingicktillverkarnadeflesta störredationer. De av

strukturfond.införapåplanerhade även att engruppen

och,från elvärmesystembådekonkurrensfannsfabrikantgruppenEnligt

hadebranscheniLönsamhetenfabrikanter.från utländskapotentiellt,

måttlig ochjämförelsevisprisutvecklingenförsämrats,kraftigt gruppenvar

rationaliseringsåtgärder.tillmedverkathade

import-potentiellochsubstitutkonkurrenseffekternaansågNO att av
hadeintelistprisernadeochbegränsadekonkurrens att gemensammavar

ansåg NOförsvannprissamarbetetrationaliseringseffekt. Ompåtaglignågon

strukturrationa-formiSamarbeteprisrörlighet.bli störreskulledet avatt en
strukturomvandlings-allvarligaperiod medunderliseringsfond kan en

dockmenadeNOnackdelarna. attfördelar övervägermedföraproblem som
NOtidigare skede.igenomföravarit lättarestrukturrationalisering ettatten

nödvändigfördröjabidragit tillhadeprissamarbetet attansåg enatt

syftade tillsamarbetekapacitetsanpassning. Ettstrukturomvandling och som

prissätt-skeborde kunnarationalisering o.d. attutveckling, utanteknisk

verkanskadligaundanröja denskulleyrkade MDinbegrips. NOningen att

prissamarbetet.av
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Efter ytterligare överläggningar med NO beslöt Radiatorindustrins

Fabrikantgrupp förändra sitt samarbete. Gruppen åtog sig inteatt att

utarbeta listpriser, rabatter, expeditionsavgifter o.d. prispåver-gemensamma

kande villkor inte utbyta information dylika fakta. Fabrikanter-samt att om

skulle för sig informera köparsidan förändringarna i villkoren.na var om

skulleFramgent Radiatorindustrins Fabrikantgrupp arbeta branschorga-som

nisation i övriga frågor för branschens främjande.

Då det påtalade pris- och rabattsamarbetet upphört drog NO tillbaka sin

framställning till MD.

Gemensamma ochpriser kvotering inom fabrikantledet beträffande

spånskivor återkallat i MD

dnr 2180; beslut 1981-03-12; 1981:3PKF

År 1978 träffade svenska spånskivefabrikanter överenskommelseen om

pris- och rabattsystem vid försäljning i Sverige spånskivor,gemensamma av

avtal kvotering vid leveranser spånskivor densamt ett svenskaom av

marknaden. Sedan NO väckt talan i beslöt spånskivefabrikantemaMD att

Ärendetupphöra med pris- och kvoteringssamarbetet. refereras när

kommittén behandlar frågan marknadsdelning.om

BranschomfattandeNO; horisontell prissamverkan handeln med byggnads--
material återkallat i MD

dnr 60-16384; beslut 1985:134; 1985:2,PoK 4

Sveriges Bygg- och Trävaruhandelsförbund SBT, med huvuddelen av

företagen i branschen anslutna, prisbok. Prisnivån i bokenutgav en var

vald siktemed på detaljhandelsförsäljning till konsument i mindre poster.

Priserna cirkapriser. gjordeNO gällande prisnivån hög.attangavs som var

NO fann det fanns starka skäl prisboken prisuppehållan-hadeatt att attanta

de verkan, motverkade effektivisering i byggmaterialhandeln och kunde
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byggföretagfallnäringsutövning. borde störreIpåverka leverantörers vart

framställning tillprissättningsfunktion.självständig NOsför ensvara

återkallades efter uppgörelse.marknadsdomstolen

prisalterna-ytterligare minstsig införauppgörelsen åtog SBTEnligt ettatt

prisbokens abonnenterinformerapå lägre kalkyl,tiv, baserat samt att omen

jämförelse medeftersyfte underlätta för företagenikalkylprocessen attatt

påverkaåtog sigprisjusteringar. SBTförutsättningar göra attegnaegna

introduktionenprisnivå, vidhålla vissabonnentema ettattatt samt aven

fabrikantnettoprismöjligheten endastdatoriserat prissystem pröva att ange

förunderlagkostnadsutveckling o.d.informera allmäni övrigtsamt somom

olikaförutsåg framväxtenindividuella kalkylering. NOföretagens att av

prisboken ochtill minskat behovprissystem skulle ledadatoriserade ett av

utfallet främst1987. påefter avvaktanavsåg följa uppgörelsen Iatt avupp

i uppföljning skett.elgrossistârendet har ännuMD

VVS-hgrøssisrerprissanzvcerkanBranschomfarrande horisontellNO; rör- -
återkallat i MD

1986:41986:210;53484; beslutdnr PoK

prislista.Rörgrossistföreningen hade utarbetatVVSSvenska gemensamen

omsättningen idominerande andelenför den heltMedlemmarna avsvarar

cirkaFöretagskoncentrationen hög medVVS-grosshandeln. ärrör trc

ochtvå företag, Ahlsell VVSbranschomsättningenfjärdedelar av

Fosselius Alpen.

förbudmarknadsdomstolengjorde framställan tillNO att utgeomen

prissättningen deteljest samarbetaprisbok eller att omgemensam

prislistatillhandahåller. ansågmedlemmarna NOsortiment att gemensamen

förhållandenkostnadsförutsåttningar och andraså varierandeför företag med

omöjligen kunderörgrossistföreningenrådde företagen iblanddem somsom

samordnades.Prishöjningarkostnadsanpassad för alla företagen.vara

priser. Säkerhetenfokuserades på inteintresse rabatter,Köparnas om
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konkurrenternas beteende ökade. Prislistan kunde skydda mindreantas

effektiva företag. Internationell konkurrens mindre omfattning.var av

Kostnadshöjningar kunde övervältras på led. Leverantörer kunde fåsenare

svårt få förgenomslag prisaktiviteter. NO pekade påäven anbudskartell-att

förbudet.

Grossistema hänvisade till underlättade kommunikationen medatt systemet

köparna medfördeoch stordriftsfördelar i prissåttningsarbetet till förnytta

särskilt mindre grossister.

ÅtagandenNO återkallade sin talan i sedanMD uppgörelse träffats. gjordes

prislistan.att utge

N05 beslut i ärenden rörande prissamverkan

De beslut i följandeomnäms det beslut refererade i tidskriftenär Prissom

och konkurrens tidigare Pris- och kartellfrågor.

NO; Prissamverkan möbeltransporter-
dnr 7078; 1978-03-09;beslut 1978:4PKF

Svenska Möbeltransportörers Förbund SMF ihade samband med

förberedelser i marknadsdomstolen tidigare gjort åtagande upphöra medatt

utgivandet normaltaxa. SMF hade därefter återgått till sina prispåver-av en

kande aktioner.

Efter påpekande från NO förklarade sig förbundet ånyo berett slutaett att

påtalademed den verksamheten. påföljandeUnder SPKs tvååriga granskning

framkom SMFs ekonomiska information vid tillfälle varit jämförbaratt ett

med prislista, övriga fakta i rådandebranschen pris- ochsamten men

konkurrensförhållanden NO skäl för vidare ingripande. avsågNO attgav

äter saken förbundet ånyo bröt utfästelsen normaltaxa.ta motupp om om
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bátkonstruktionarvodesnormerBindandeNO; -
1978:41978-04-05;18677; beslut PKFdnr

sigförbandRiksförening SYR stadgarYachtkonstruktörersSverigesI

50SYRsföreningens arvodesnormer.respekteramedlemmarna att

konstruktörema.hälften de i landet verksammautgjordemedlemmar avca

stadgebestämmel-aktuellaNO SYR bort denöverläggningar medEfter tog

sen .

emballagegrossisterHorisontell prissamverkanNO; -
1979:11978-12-07;1378; beslut PKFdnr

emballagegrossis-riktlinjer förvissaPappersgrossistförbundet hade utarbetat

inomprissättningbeträffandeRekommendationprissättning:ternas

påläggprocentuelltgenerelltfastställdespappersgrosshandeln. dennaI ett

försäljningsbe-framgick klartviss Detpå order över attsumma.en

rekommendationer.stämmelsema var

rekommendationerkonkurrenssynpunkt ärhävdade ettNO att omur

aktuelladenbetänkligt. Iinköpspriserpålägg företagetsgenerellt

sinoch beslutasjälvständigt kalkyleraföretagen kunnabordebranschen

konstnadsstrukturen.påinköpspriserna, baserat denpåpåläggsprocent egna

till stelhetbidrakunderekommendation dennaansågNO antasatt somen

Pappergrossist-rationaliseringseffekter.positivaprissättningen tilli men

prissättnings-förbundet inte skulleförklaradeförbundet utatt nyage

förbundet kunde kommautredningaranslutning till derekommendationer i

karaktäroförbindandeförsäljningsbestämmelsernasgenomföra och attatt

framgå.klartskulle

ytterligareingaPappersgrossisterna utlovattill vadvidtog med hänsynNO

försäljningsbestämmelsernairekommendationerkvarståendeVissaåtgärder.
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ansåg föranleda förnyadNO kunna granskning konkurrensförhållan-en av

dena.

Prissamarbete trajikskolorNO; -
17178, 17278, 17378, 17478; 1978-11-29, 1978-12-06,dnr beslut

1978-12-21; 1979:1PKF

Överensstämmande priser och exakt lika prishöjningar hos bilskolor. Visst

samråd och prissamarbete förekommit.hade

ansåg sådan påverkadeNO samverkan prisbildningen och hämmadeatt

verkningsförmåga inom trafikskolebranschen därför medfördesamt

konkurrensbegränsing från skadligmed allmän synpunkt verkan. Sveriges

Trafikskolors Riksförbund efter överläggningarSTR rekommenderade med

NO sina medlemmar sina priser i prissätt-och samarbetasättaatt egna

ningsfrågor. fickNO den begärda bekräftelsen från bilskolorna ideatt

framtiden inte i formskulle delta denna samarbete.av

Cirkapriser hemsändningNO; för möblerav

dnr 3779; 1979-03-22;beslut 1979:3-4PKF

Stockholms Möbelhandlareförening utfärdade rekommenderande regler om

hemsändning möbler, bl.a. prissättning. Föreningen representerade cirkaav

tredjedel i Stockholmsområdet,möbelhandlarna dock IKEA ochen av

Kooperationen Interiör.

Enligt medföra viss stelhetNO torde rekommendationen kunna ien

prisbildningen. omfattade möbelhandlarnaungefär tredjedel ochDen en av

låg på nivå. rekommendationen avsåghög Föreningen menade att atten

underlätta möbelhandlamas kalkylering utanför egentliga verksamhets-deras

område, den omfattade liten del derasendast mycketattsamt aven

försäljning. Föreningen avsåg tydligt markera listans karaktäratt av

rekommendation.
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angivna föreningenbakgrunden vad utlovat beslöt NOMot den samt att som

åtgärd skicka beslutet till pris- videnda och kartellnämnd beaktasstatens att

regelbundna priser inämndens möbelhandeln.översyn av m.m.

ÖverenskommelseNO; avgifter och regler för bankernas lönekontonom

26778; beslut 1979-04-03; 1979:3-4dnr PKF

riktadeSamtliga banker sig till allmänheten träffade överenskommel-som en

avgifter och regler för bankernas lönekonton inklusive personkontonse om -
branschomfattande bindande principiella uppfattningavtal. NOs att detvar

från konkurrenssynpunkt inte företag omfattarkunde accepteras att ensom

träffarbransch bindande priser på tjänster.hel avtal ellerom varor

överläggningarEfter med NO upphävde överenskommelsen i departerna

berörde principerna för pådelar ränteberäkning lönekonton, i desamtsom

delar dels rörde avgiften för frekvent utnyttjande delskontot,som av

checkar belopp under 100 kr. Respektive bankorganisation fick däremot

rekommendationer avgifter.utfärda dessa beslutet konstaterade NO:Iom

uppgörelse träffatsDen i ärendet mellan NO och innebärparternasom nu

för bankerna bindande avgifterde överenskommelserna ochatt om

ränteberälcningsmetoder för banklönekonton upphör Härigenomgälla.att

varje bank hinder självständigt vilkenkan avtal beslut ränteberäk-utan av

vilkaningsinetod och avgifter banken skall tillämpa. påtaladeDesom

konktrrensbegränsningarna därmed undanröjda.är

Bindande prisavtal kioskvarorNO; m.m. -
3579; beslut 1979-06-27; 1979:6dnr PKF

Kiab-Grossistema delägareNO granskade samarbetsavtal mellan ochett

vilket fannsi pris sortiment. Kiab-grossister bestämmelser ochom

förGrossistema svarade tredjedel omsättningen i kioskhandelnsen av

35grossistled. inköp via Kiab.delägarnas skeddeprocent av
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NO anförde horisontell prissamverkan i många fall föranlederatt ingripande

enligt speciellt bindandeKL; prisöverenkommelser och överenskommelser

omfattande alla eller flertalet företag inom bransch allvarligt. Docken anses

konstaterades Kiab inköpsorganisationär för mindre, kioskhandelsin-att en

riktade grossistföretag. Dess avsikt stärka mindrede grossistföre-attvar

konkurrenskraft de grossistföretagen,tagens vilka sågsgentemot stora som
de främsta konkurrenterna.

Vid överläggningar mellan NO Kiaboch omformulerades vissa bestämmel-

i avtalet. Kiab skulle klart markera prislistan endast rekommen-attser var

derande. Med hänsyn till nämnda omständigheter det faktumsamtovan att

Kiab mötte konkurrens från de grossistföretagen ansåg NOstora detatt

fanns skäl till ytterligare åtgärd.

NO; Prissamverkan bröd-
dnr 12571; beslut 1980-10-02; PKF 1980:8

Mjukt matbröd prissattes sedan länge på så sätt Sveriges Livsmedels-att

handlareförbund SSLF på hand eller i samarbete med ICA ochegen

Dagab-blocken utfärdade s.k. omräkningstal, tillämpades inom densom
enskilda dagligvaruhandeln och uttryckte relationen cirkaprisnettopris.

Omräkningstalet skulle multipliceras med nettopriset exkl. vidmoms
beräkning Cirkapris inkl. Dåmoms. hänsyn till eventuellaav togs

rabatter fick många detaljhandelsföretag högre marginal på brödet än vad

omräkningstalen Bagerierna märkte med ledning dessa tal brödetangav. av

cirkaprislistor för bröd oftastsamt angivande cirkapriserut enligtgav

SSLFs omräkningstal, SSLFs prissamarbete omfattade företag inom hela den

enskilda dagligvaruhandeln. Följsamheten i det aktuella fallet större änvar
i fråga andra jämförbara dagligvaror.Enligt NO berodde den högreom

marginalen på högre produktgruppskostnader. NO ansåg också att

prisstelheten ökade de handlare önskade frångå prisernaattgenom som
själva måste märka NO bedömde prissamarbetet medfördeattom varorna.

konkurrensbegränsning med från allmän synpunkt skadlig verkan.en
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Dagab-blocken beslöt dessaochöverläggningar mellan NO och ICA-Efter

respektivetill block.cirkaprissättningenöverföraatt

förutsättningarskapadesoch Dagaböverenskommelse med ICANOsGenom

ansågöverenskommelseprissättning på bröd.mindre enhetlig Dennaför en

marginalerna på sortimentet.minskapriskonkurrensen ochökabordeNO

prismärknings-inte mindre samordnatifrågasattbagerier hadeVissa ettom

måste upphörabagerier kostnadsskältill delskulle ledaförfarande att aven

bli så antaldet tordeprismärkning. menade dockNOmed stortettatt

märknings-bagerierna saknaskulleväsentlig delprisvarianter att en av

omläggningeneffekternautvärderaavsågmöjlighet. NO att avavsenare

beslut 1984:358prissättningen. se

med bussbeställningsrrafikprislistaLokalNO; -
1981:41981- 02-03;33379; beslut PKFdnr

i sambandprislista undersöktes NOBusstrafikföreningsStockholms Läns av

ibeställningstrafik med bussprishöjningar ivissaanmälanmed omen

för små företaghjälpmedellistanFöreningen menadeStockholm. ettatt var

karaktärlistansFöreningen betonadeför priskalylering.kapacitetringamed

råda.ansågsrekommendation. Stark konkurrensav

bifallits.åkeritaxor hade NOs talan1980:26 tvårörandefall MDI ett

tillämpningoch deraspåtalade busstaxornafann deDå NO att var av

listanbevisamöjligt konkretansåg NO detliknande attattattnatur, var

skadlig verkan.medförde

försäkringflytandeurhymingsfordon och s.k.PremiesärmingenNO; -
1981:61981-06-05;30879; beslut PKFdnr

till1961 riktat100, utfärdat ochförsäkringsinspektionens cirkulär nrI

inspektionenstöddemotorfordonsförsäkringsanstalter,trafik- ochsamtliga

för försäkringförsäkringsvillkorenhetligapremiestruktur ochenhetlig aven
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uthymingsfordon s.k. flytande försäkring. Inspektionen fann ävensamt

tillämpningen lika premier på dessa områden ändamålsenlig. Försäkrings-av

följt cirkuläret.bolagen hade

överenskommelser mellan försäkringsbolagenNO menade att om gemen-

premier i allmänhet kunde medföra konkurrensbegränsning medsamma en

synpunkt skadlig Försäkringsbolagen borde enligtfrån allmän verkan. NO

för produktutveckling, inga överenskommelserbetydande dvs.utrymmeges

effektivitetsfrämjandevillkorsutformningen borde gälla. Möjlighet tillom

såg önskvärd. Försäkringsinspektionen upphävdekonkurrens NO som

hänsyn till vad anförts i ärendet.cirkuläret med som

avgift på ölfatNO; Införande pantgemensamav -
1982-02-11;45480; beslut 1982:3dnr PoK

Bryggeriföretagen införa på fat. låg 100beslöt Pantenpanten gemensam

tillbaka sina fat.kr och bryggeriema bara beslut leddeFöretagenstog egna

företag i Bryggareföreningen, Wärbytill samtliga Svenska brygge-att utom

rier, tillämpade pantavgift.en gemensam

ansåg till effektNO överenskommelsen leddeatt som en gemensamsamma

prishöjning därför påverkades prisbildnin Bryggareföreningensoch öl.gen

motiv till för fat stigit, svinnet skulle minskabeslutet kostnadenatt attvar

omloppshastigheten ansåg pantavgiften sannolikt kundeoch öka. NO att

minska svinnet omloppshastigheten,och öka detta kunde skettävenattmen

Efterbryggarföretagen tillämpat individuellt fastställda pantavgifter.om

förhandlingar med rekommenderade föreningen sina medlemsföretagNO att

rekommendationenträffade avtal. Medlemsföretagen följde varförupphäva

ytterligare frånskäl fanns för åtgärd NOs sida.
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Prissamverkan dagligvarorNO; -
1982-08-26;40580; beslut 1982:5dnr PoK

Livsmedelshandlareförbund branschorgani-Sveriges SSLF är en gemensam

dagligvaruhandeln uppgiftsation för detaljhandlare inom den enskilda med

regionalaintressen. 8 20 kretsartillvarata medlemmarnas SSLFsIatt av

detaljister inom dagligvaruhandeln.utfärdades prislistor till vägledning för

Livsmedelshandlareförbundpromemoria från till Skåne-BlekingeNOI en

prissamarbetet medfördeframhölls NOs uppfattningSBLF att enom

innebar skadligkonkurrensbegränsning från allmän synpunkt verkan.som

anförde koncentrationen inom dagligvaru-promemorian NO bl.a.I att

kedjornaprissamarbetet inom olika blocken ochhandeln gjorde redan deatt

viktigtbegränsning det därförutgjorde konkurrensen och attatt varen av

ytterligare.konkurrensen begränsades

dagligvaruhandeln förekomEnligt utredning Prissamarbete inomSPKs

regionalaindirekt samverkan dagligvarublocken SSLFsmellan genom

tillhörde såvälprissamverkan, eftersom medlemmarna ICA-kretsars som

prisrekommendationer ibland oförändrade,Dagab-blocket. SSLFs användes

prissättning.verkade styrande på blockens Sammaäven personmen annars

priskommittéer. Prislistor-ingå både i någon kedjomaskunde SSLFs och av

hade distribuerats till andra detaljistföretag medlemmar.änävenna

genomsnitt-pris- marginalundersökning påvisade högreSPKs ochsenaste en

områdencirkaprisnivå detaljhandelsmarginaler i där SSLFlig och högre

cirkapriser ochprissättningsverksamhet. Skillnaden mellan blockenshade

områden. Förhandlingar mellan NOmarginaler också mindre i dessavar

åtagandenvissatill förändringar prislistesamarbetet ochoch SBLF ledde av

tillfrån sida. utsända prislista medlemmar. SBLFSBLFs SBLF skulle bara

fick ske efterprismärkningmeddelade kött- och charkvaruleverantörer att

iprislista, och prislistorförbundets prislistor till kunder har attsom annan

framtiden endast ñck till de medlemmarsändas prenumereratsom
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respektive listor. SBLFs prissättningsarbete skulle ske i utskott därett

endast förbundssekreteraren köpman gruppanslutensamt en som var

skulle ingå. SBLF skulle samråda eller samverka med andra utgivare av
prislistor. SBLFs prislistor skulle längre tillsändas de 21 varuhus som
tidigare fått dem. En prenumerationsavgift hade införts på allmänna

prislistan köttprislistans avgift hade höjts. SBLF arbetade påsamt minskaatt

antalet prenumeranter.

NO saknade därför anledning till vidtaga ytterligare åtgärder SBLF.att mot

NO förutsatte övriga SSLF-regioner tillämpadeatt samarbetet ocksåsom

skulle genomföra de förändringar SBLF gjort.som

NO; Rekommendation impomillägg speditionsqiänsterom -
dnr 22982; beslut 1982-10-27; 1983:1PoK

Sveriges Speditörförbund rekommenderade i cirkulär sina medlemmarett att

dels s.k. importtillägg för samtliga importuppdragta ut ett och dels skärpa

sina betalningsvillkor med anledning de ändrade reglerna för uppbördav av

tull och mervärdeskatt. Speditörsförbundet dessa 331 medlemmarattuppgav

hade marknadstäckning 90 % och 300 medlemmarnaatten ca av var
småföretag tillräcklig kompetens för kalkylera själv.utan Dettaattegen

cirkulär undantag från förbundsstyrelsens policy inteett syssla medattvar

central prissättning. Importtillägget relativt lågt i förhållande tillvar

normalvärdet sändning. Speditörförbundet de andrasamt storaen

näringslivsorganisationerna hade först försökt omläggningen ochstoppa

sedan skjuta på den till årsskiftet då likviditeten bättre.var

Efter överläggningar med NO åtog sig Speditörförbundet meddelaatt

medlemmarna NO ansåg rekommendationen importtilläggetatt om

konkurrensbegränsande i månden den avsågs gälla föräven andra uppdrag

sådana därän speditören anlitades betalningsombud tullver-gentemotsom

ket. Förbundet skulle lämna föreskrifter beträffande importtilläggets
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medlemsföretagensföreskrifter förheller i övrigt lämnastorlek samt

ytterligare åtgärder.fann inte skäl förprissättning. NO därmed

s.k.avställda fordon,kaskoförsäkring förpåPremiesättningenNO;

garageförsäkring

1984:619281; 1984:292;beslut PoKdnr

garageför-beträffande s.k.rekommendationTidigare hade NO granskat en

Försäkringsbranschensbilklassningskommittén inomutfärdadsäkring, av

rekommendatio-från NO upphävdesEfter hemställanService FSAB.AB

premiesättning. Videnskildfrämjadeuttalandeoch ersattes ett somavnen

statistiskapåinte så säkra detuppföljning ansåg sig bolagen ännuNOs

justeringarpremieberäkningamalåg till grund för deunderlaget attnyasom

bli aktuella.inte kunde

föregående fallen.två För-uppföljning deärende gälldeDetta aven

genomförtförsäkringsbolagenvisadesäkringsinspektionens utredning att

jämförtgarageförsäkringar medförsänkningar premieuttagetväsentliga av

samråd medbesluten skettrekommendationen. menadeNO utanatt

borde iförsäkringsinspektionenansåg ocksåkonkurrenterna. NO att

garageförsäkringeniskälighetsövervalmingen beakta skadeprocentenatt

premiesänkningar.förpåkunde tyda utrymme

mjukt matbrödoch prismärkningPrissättningNO; -
1984:61984:358;32084, beslut PoK27981, 28081, 28181,dnr

bedömning ICAEnligt12571. NOsUppföljning tidigare fall Dnr satteav

föreföllVivo-Favörsjälvständigt.sina matbrödsprisersedermera mer

omräkningstal ochi detidigare, användesjälvständigt än stort settutan

till del tordeprisnivå, vilketordinariepriserordinarie ICAs envarsom

prisermedbrödmärka Vivo-Favörsbagerierna sigbero attmotsattattav

skulle ökafabrikantprismärkningindividualiseradavvikande från ICAs. En

Skogaholms,Dock hadeoproportionerligt mycket.kostnaderna som
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30-35 utfästrepresenterade marknaden, sig tillhandahållaprocent attav

förtryckta prisetiketter ordinarie pris frånmed avvek det påsattssom som

brödet vid packningen. Pågenkoncernen utfáste sig omprismärka brödetatt

hos de butiker önskade avvikande pris, så det intelänge gälldeettsom en

butikskedja.hel Priskonkurrensen hade hårdnat då cirka hälften av

matbrödet såldes kampanjaktiviteter. påunder dessa faktaBaseratnumera

inteansåg det fanns skäl för åtgärder, ville framhållaNO att attmen

differentierad fabrikantprismärkning såönskvärd länge detvar var

ekonomiskt försvarbart. fann EAN-tekniken,NO den s.k. streckkodäven att

på förpackning, kunde möjligheten till självständig prissättningökavarans

för kedjor och detaljister.

villkor, rekommenderade enskild biltransport-NO; Gemensamma premier -
försäkring

2782, 1984:529; 1985:3dnr beslut PoK

Föreningen biltransportförsäkring, försäkringsbolagför bestående medav
marknadsandel 80 samarbetade beträffande försäkrings-procent,en om ca

villkor, försäkringsklausuler, premietariffer och provisioner till ombuden.

Premiesamarbetet fann acceptabelt. VisstNO överhuvudtaget samarbete

beträffande villkorsutformning i så fall i formkunde accepteras men av

rekommendationer.

villkor effektiviteten i branschen,NO menade hämmaratt gemensamma

produktutvecklingmöjligheten använda konkurrens-bl.a. att att somgenom

förelåg skadlig frånmedel försvåras, hävdade det verkan allmänoch att

försäkrings-synpunkt enligt 2 Då föreningen skulle upplösas och§ KL.

tillämpa villkor klausuler,bolagen åtog sig inte och samtatt gemensamma

i övrigt, fann anledning vidtaga ytterligarebeakta NOs kritik NO attatt

åtgärder.
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NO; Horisontellt prissamarbete Svenska Säckkartellen-
dnr 42779; beslut 1985:244; 1985:5PoK

NO granskade vid tidigare tillfälleett samarbetet inom Svenska Säckkartel-

len och SPK gjorde utredning konkurrensförhållandena påen om pappers-
säcksmarknaden. I kartellregistret fanns införda stadgar och andra be-

stämmelser, bl.a. prissättningen, gällde för Svenska Säckkartellen.om som
ÅrSamarbetet gällde industrisäckar. 1971 modifierade Svenska Säckkartel-

len sina stadgar och bestämmelser efter skriftväxling och överläggningar
Ärendetmed NO. avslutades år 1971. NO avsåg avvakta utvecklingenatt

inom branschen.

1982 erhöll NO SPKs prisföljsamhetsundersökning. Denna uppvisade att
75% fakturorna frånavvek kartellens rekommendationerav rabattemamen
översteg aldrig kartellens rekommendationer. Koncentrationsgraden inom

branschen hade Ökat på grund strukturella förändringar. ifrågasatteNOav
på grund detta inte skadlig verkan enligt KL uppstått.av Svenskaom

Säckkartellen beslöt härefter denderas verksamhetatt skulle upphöra juli1

1985. NO saknade därmed skäl till vidare åtgärder.

NO; Horisontell prissamverkan gatuköksmarknaden-
dnr 22179; beslut 1985:407; PoK 1986:2

Cirkaprislistor branschorganisationernautgavs gatuköksmarknaden,av

Riksförbundet kiosk och gatukök KIGA, Sveriges Kioskâgares Riksför-

bund SKRF Fyrkanten. Cirkaprislistornasamt gällde gatuköksmarknaden.

NO uttalade samarbetsformen kanatt leda till prisstelhet verkasamt
prishöjande. beaktaAtt vid prövning är hur del marknadenstoren av som
erhåller listorna följsamheten till dessa.samt KIGAs cirkaprislista nådde

hälften alla gatukök. Mellan 30 och 40 deav gatukökprocent erhöllav som
Övrigalistan följde denna. listor mindre betydelse. följsam-Totalavar av

heten till Cirkaprislistorna låg kring 25-30 procent.
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cirkaprislistomas genomslagskraft bl.a. medbedömde begränsadNO att var

Eftertill konkurrensen inom hela fast food-marknaden. över-hänsyn

uppgifterläggningar i sin cirkaprislista inkluderamed NO beslöt KIGA att

leveran-varje enskild produkts inköpspris respektive produkttypssamtom

till framkom fick de listor SKRF ochMed hänsyn det KIGA,tör. som som

genomslagskraft på prissättningenFyrkanten ha begränsadut ansesgav

fann anledning ytterligare undersökainom gatuköksmarknaden. NO att

faktiska följsamheten till listorna vidta åtgärd i saken.den eller annan

Prisrekommendationer kiosk och servicehandelnNO; -
33884; 1986:154; 1986:3dnr beslut PoK

Föregående ärendeKIGA-ärende gällde gatuköksmarknaden. dettaI

kiosk-granskade prisrekommendationema inom den kalla ochNO

servicehandeln.

branschorganisationen, hälftenKIGA den med ungefär allaär största av

kiosker kioskbutiker centraltoch medlemmar. KIGA utarbetarsom en

tillcirkaprislista distribueras till samtliga Följsamhetenmedlemmar.som

prislistan medlemmarna till 50-55 utarbetarbland uppskattas SKRFprocent.

Ävenockså cirkaprislista till sina 1000 ochknappt medlemmar. Tobaks-en

Servicehandelns Riksförbund cirkaprislista till sina 1300medlemmarutger

1800 tobaksaffärer.totaltav

prisrekommendationer medföraNO anförde utfärdandet kan nackdelaratt av

för prisnivå påverkar prisbildningen negativt ochkonkurrensen. högEn

medför risk för skadlig i form orationell företags- ochverkanäven aven
Är följsamheten prisstelhet uppstå. NO uttaladebranschstruktur. kanstor

bl.a. prisrekommendationer medföra vissa fördelarkanäven attatt genom

särskiltde besparar företagen själva utarbeta kalkyler. gällerDetatt egna

såsom i fall, består relativt småbranschen, detta antalnär ett stortav

försäljningsenheter med i allmänhet begränsade för kalkyle-resurser egen

ring priser, sortimentet omfattar mycket antal produkter.samt ett stortav
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Prisnivån på kioskvaror har under år ökat mindre prisnivån påänsenare

samtliga livsmedel.

ingrepNO inte. beslutet förutsatteI NO dock cirkaprissättningen inomatt

branschen sker samverkan mellan olikade utgivarna prisrekommen-utan av

dationer påtryckningar följa cirkapriser inte genomförs.samt att att

NO; Prissamarbete billackering-
dnr 2388; beslut 1988:195; 1988:3PoK

Motorbranschens Riksförbund MRF tillsammans med Försäkrings-utgav

bolagens Bilreparationskommitté prislista för billackeringsarbeten. Listanen

användes förunderlag prissättning på lackeringsarbeten betalassom som av

försäkringsbolagen. Följ samheten till prislistan användes såvälDenstor.var

MRF-företag, vilka lackeringsföretagen,utgör och andramerpartenav av av

lackeringsverkstäder.

framhöllMRF det i prislistan ingående tidverket som innehöll uppgifteratt

beräknad tidsåtgång för olika arbetsuppgifter kostnadsbesparandeom var

för lackeringsföretagen. Försäkringsbolagen bidrog vid framtagningen.

ingickDessutom debiteringsfaktor kostnaden tidsenheten som angav per

och rekommendation hävdadeMRF. MRF lönsamhetenattangavs som av

i branschen bristfällig. Kraftiga prishöjningar hade tillanmälts SPK ivar

början 1988. Motivet till del krav på förbättrad lönsamhet.storav var

Bilreparationskommittén anförde tidverket betydelse föratt storvar av

försäkringsbolagens upphandling.

NO konstaterade bl.a. de samverkande företagen dominerandehadeatt

ställning och prisfölj samheten inom hela branschen. NO menadeatt storvar

starka skäl förtalade prissamverkan skadlig i mening. Sedanatt KLsatt var

förklaratMRF skulle upphöra utfärda rekommenderad debite-att attman
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ringsfaktor ansåg sig inte längreNO böra hävda samarbetet medfördeatt

skadlig enligt 2verkan § KL.

NO; Prisvägledare guldsmedsvarør kart 770reg.-
dnr 21788; beslut 1988:386

Sveriges Juvelerar- och Guldsmedsförbund hade sedan länge givit ut en

kalkylationstabell för guldsmedsvaror. Förbundets förmedlemmar 55svarar

% branschens omsättning. 1987 prisvägledarensändrades utformning.av

Förbundet menade den Lathunden avsåg förbättra medlemsföre-att attnya

kunskaper vilka mekanismer påverkar ekonomin i företaget.tagens om som

ansåg inte det fråga försök till prisstymingDe från derasatt ettvar om

sida.

NO handlade ärendet enligt 2 följande:§ KL och uttalade bl.a. Den

betydelse prissättningen marknad konkurrensmedelhar harsom en som

gjort naturligt fördet NO skilda formerägna uppmärksamhetatt stor av

prissamarbete mellan företag. Priserna kan i sådant samarbete kommaett att

på nivå mindre effektiva kostnadstäckningsättas företag ochen som ger

lönsamhet. Härigenom överkompenseras rationella företag. Möjligheterna

hålla priserna på hög nivå ökar andel marknaden destörreatt en av som

samverkande företagen har. anförda innebär inte negativa effekterDet bara

på prisbildningen. Risk finns också för orationell företags- och bransch-en

struktur. Om prisföljsamheten kan prissamverkan vidare motverkaär stor

aktiv priskonkurrens och därmed tillleda prisstelhet.en

Med beaktande bl.a. detta övervägde och föreslog konkurrensutredningenav

i sitt betänkande 1978:9SOU Ny konkurrensbegränsningslag förbud mot

vissa former prissamverkan, något också förordade. Stats-NOav som

maktema anslöt sig l98l82:l65prop 137 emellertid inte till förslaget.s.

Konsekvensen ställningstagandedetta enligt reglernade gällandeär attav nu

frågan prissamverkan får bedömas enligt missbruksbestämmelsen i 2 §om

Med den inriktning därvid oftaKL. det nuvarande har krävssystemetsom
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djupgående och undersökning prisföljsamhetbred för NOatten om m.m.

visstskall kunna styrka branschsamarbete skadlig ihar verkan KLsatt ett

mening. Med hänsyn till de begränsade ämbetet måsteharresurser som

härigenom prioriteringar skilda former prissamverkan, såmellangöras av

de angelägna situationema i första hand.att mest tas upp

har i nuläget funnit tillräckliga prissamarbetet inomNO skäl att ta upp

Guldsmedsförbundet till prövning sådant. redovisats iSom detsom

föregående har NO däremot riktat kritik vissa inslag i Guldsmedsför-mot

prisvägledare.bundets Under alla omständigheter måste enligt NOs

uppfattning prislistas eller kalkylationstabells karaktär rekommenda-en av

tion fåklart markeras. Några uppmaningar påtryckningar i syfteeller att

medlemsföretagen följa priser liksom prisstyming irekommenderadeatt

övrigt vidarekan förordet till den prisvägledareIaccepteras. nya som

Guldsmedsförbundet år 1987 skickade till sina medlemmar finns fleraut

formuleringar klart strider detta. Guldsmedsförbundet har eftermotsom

överläggningar med NO utarbetat förord där de påtaladeNOnyttett av

formuleringarna utgått eller modifierats väsentligt. reviderade förordDetta

kommer tillställas samtliga inom finnermedlemmar kort. NO dennaatt mot
närvarandeintebakgrund anledning för vidta någon ytterligare åtgärd iatt

fråga.denna

Prissamverkan bilarNO; i annons -
dnr 42890; 1990:10beslut

bilåterförsäljare i Sverige i prisTre södra ettgemensam annonsangav en

framgick prisetdet fick underskridas. konstaterade dennaNOutan att att att

prissamverkan innebar ifrågakonkurrensbegränsning. Då bilmärket hadeen

mindre 2 % för personbilar ansågän den svenska marknaden NO attav

prissamarbetet från allmän sådansynpunkt kunde anses vara av en

betydelse det fanns skäl för ingripande.att
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2005kartEIOPrissamarbete inomNO; nrreg.m.m.

1990:25514674; beslutdnr

ElektriskabranschorganisationenfinnselinstallationsbranschenInom

ingår i EIO.i branschenföretagFlertaletInstallatörsorganisationen EIO.

medsysslar bl.a.bistånd SPK. EIO attsamarbetet medgranskadeNO av

prislistor.utge

prisbildningenförutgångspunktprislistornapå behovpekadeEIO ett somav

förunderlättadesmå. ävenDetofta mycketdå företageni branschen var

prissätt-till käntanknytningskedde medanbudsgivningen ettkunden om
utgjordeprissättningshjälpmedlenocksåEIO menadeningshjälpmedel. att

förutgångspunktenkalkylnormer. Denegentligas.k. gemensamma

listorna bortADB-utvecklingen. Togsunderlättamaterialprissättning skulle

drabbas.upphandlarnakundemafrämst deskulle resurssvaga

konkurrensbegränsninglistprissamarbete ärkonstateradeNO somatt ett en

särskilt deenligt 2 § KL,skadlig verkansynpunktfrån allmänkan omge
mellan konkurren-Samarbetemarknaden.andelsamverkande har stor aven

anbudskartellförbudet.strid mediockså kommapriser kanter om
mycketeffektertillämpning och ärprislistorsbeträffandeUtredningsarbetet

osäkra närskadeeffekter ärutsikterna konstateraochresurskrävande att

små.jämförelsemöjlighetema är

klargjortfall hade EIOspecielltfrån föranlettNOEfter påpekande ettett av

hänvisningpriser. Medsinasjälv bestämmafrihethademedlemmarna attatt

gällande4388dnrelgrossistärendetitill avgörande samtMDsäven

förutsättningarsaknadesdetbedömde NOpraxis i övrigtlagstiftning och att

reglerutformningennoteradei NOvinna talan MD.för NO att avatt en

konkurrenskommittén.för närvarande övervägsprissamverkanrörande av

utredning.fortsattanledning tillaktuella lägetfann i detNO
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NO; Horisontell prissamverkan trävaror-
dnr 34688; beslut 1990:265

Skåne-Blekinge och ByggvaruföreningTrä- SBTBF, medlem i Sveriges

Bygg- och Trävaruhandelsförbund SBT, utarbetade cirkaprislista fören

trävaror användesäven Hallands ByggvaruföreningTrä- ochsom av

HTBF. fylldeSBT centralt ingen funktion beträffande träprislistoma. Av

de 15 lokalföreningarna 9upprättade cirkaprislistor, dåegna aven

föreningarnas uppgifter tillhandahålla cirkaprislistor på trävaror.attvar

Medlemmarna i SBTBF och HTBF hade höga marknadsandelar för trävaror.

SBTBF prislistan för försäljningavsedd från lager mindreattangav var av

kvantitet och vid försäljning till konsument då avgivits.anbud Detta

utgjorde mindre del medlemmarnas försäljning. SBTBF deltogen av av

medlemmarnas rabattpolitik eller kalkylpåslag.

NO ansåg prislistaSBTBFs teoretiskt skulle visaskunnat ha skadligatt sett

verkan enligt 2 § KL. En utredningnärmare skulle dock kräva betydande

resursinsatser tidsåtgång. bakgrundMot gällande rättspraxissamt stor av var

det osäkert förutsättningar fanns för vinna bifall till iNOs talan MD.attom

fannNO därför skäl i det aktuella fallet driva ärendet vidare.att

MARKNADSDELNING

Ärenden beslutade MDav

1988:17;MD Dispens från anbudskartellförbudet betongrörstillverkning-
1988:5,PoK NOs dnr 37786, beslutsdatum 1987-07-02, beslutsnr

1987:250

Ett större antal betongrörstillverkare bolagen ansökte tillstånd enligtom

16 § KL hinder förbudet tillsanbudskarteller i 14 § KLatt utan motav- -
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områdesindelning. Omavseende bl.a.överenskommelsetillämpavidare en

tillstånd för tidbegärde bolageninte kunde meddelastillsvidaretillstånd en

fem är.av

Bolagens motiv

i ideellamedlemskap densamarbetelångtgåendeBolagen hade ett genom

Dåkonsortialavtal.utgjordesAlfakonsortiet, stadgarföreningen ettavvars

Cementgjuteriet SCA,SkånskaAlfakonsortiet bildades numeravar

i Sverige.avloppsrör Dettillverkarenojämförligtden störstaSkanska, av

monopolfaktisktförrisk uppkomstenenligt bolagen,förelåg, ettaven

hävdadeBolagenmarknadssegment.beträffandeåtminstone attstora

SCAmedkonkurrensenframgångsrikt kunnatAlfakonsortiet ta upp

strukturrationa-inreproduktutveckling, frivilligvarithadeSkanska. Medlen

konsortiereglerochproduktrationalisering, samleveranserlisering, som

såsomicke-medlemmarfinansiellt starkaandraavhållit Skanska eller

sig iköpa infrångrossister för plaströrellerexempelvis tillverkare attav

Alfakonsor-framgångsrik ochvaritenligt bolagen,Strategin hade,gruppen.

tilljämbördig ochmarknadsandelsuccessivttiet hade erövrat som varen

rörproduktion.Skanskasoch med större än

NOs motiv

Alfa-rördelägamasammanfattningsvis samarbete mellanfannNO att ett om

kunderationaliseringsåtgärderspecialisering dylikaproduktutveckling, och

intedockhadeSökandenafrån konkurrenssynpunkt.positiva effekterha sett

iområdesindelningen samarbetsav-styrkaövertygande kunnatpå sätt attett

tillmed hänsynmarknaden ochråddesituationi dentalet senaresom-
avgörandeutgjordeförbiuppbyggnadsperiodsamarbetetsatt envar -

vidarefannbestånd i övrigt. NOför avtalade samarbetetsförutsättning det

positiva effektersådanasig medfördeområdesindelningen iinte styrkt att

hadehelleranbudskartellförbudet. Intefrånför dispensutgjorde grundsom

densärskilda skälvisats andrai ärendetmening det artenligt NOs somav
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i 16 § NO kundeKL. därför inte tillstyrka dispens lämnas föravses att

områdesindelningen.

skäl ochMDs avgörande

fannMD anbudskartellförbudets två undantag iatt 14 § andra stycket KL

inte kunde tolkas så överenskommelsen områdesindelningatt om var
undantagen från anbudskartellförbudet. MD konstaterade fannsdet fleraatt

likheter mellan samarbetet i Alfakonsortiet och sådan säljorganisationen

avsågs i lagen 2 l p. En avgörande skillnadst. docksom attvar
försäljningen i Alfakonsortiet skedde från och bolagen. Enligtvart ett av

gälldeMD undantagsregeln beträffande samfälld prestation 2 2 p medst.

anbud närmast enstaka anbud särskiltgemensamt omfattning. Enligtstorav

undantagsregelns ordalydelse skulle det fråga samgående medettvara om

anbud. Eftersom bolagen enligt vad framkommitgemensamt intesom avgav

anbud kunde inte heller denna undantagsregel bli tillämplig.gemensamma

MD bedömde härefter huruvida bolagen skulle beviljas dispens avseende

områdesindelningen. fannMD det väsentlig betydelse samarbetetattvara av

i Alfa-gruppen i den rådande konkurrenssituationen måste främjaanses
konkurrensen på betongrörsmarknaden med hänsyn till Skanskas starka

marknadsställning. MD konstaterade också enligt bolagenatt var om-
rådesindelningen nödvändig för deras samarbete i övrigt skulle kunnaatt

bestå. fannMD vägande förskäl uppfattningen verksamheten inom Alfa-att

förutsatte de deltagande företagen inte aktivt konkurreradeatt medgruppen

varandra i fråga leveranser det rörsystemet. Bl.a.om av gemensamma var
det, bolagen anfört, sannolikt detta förutsättning förattsom var en

ordningen med tillverkningsspecialisering och samleveranser. kundeDet

visserligen gällandegöras intedet behövde få negativa följder föratt

samarbetet bolagen i viss utsträckning fick bedriva försäljning ävenom

utanför sitt överenskomna område. En uppmj ukning områdesindelningenav
i denna riktning skulle dock knappast nämnvärda positiva effekter ur
konkurrenssynpunkt. MD konstaterade slutligen de ledande företrädarnaatt
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mellanarbetetsamstämmigthade uppgett atti ärendethörtsför bolagen som
omrâdesindel-överenskomnadenbedrivastorde kunnainte utanbolagen

ningen.

tillräcklig styrkameddetbakgrundfann dennaMarknadsdomstolen attmot

förförutsättningnödvändigområdesindelningenvisatfick att var enanses
synpunktallmänfråntill deMed hänsynövrigt.isamarbetebolagens

beviljas dendärför bolagenbordesamarbetedettaeffekternapositiva av

omrâdesinriktningen.avseendedispensensökta

tillståndbolagen16 § KL attstödmedmeddelade MDavgörandesittI av

ärendetidemtillämpabeslutför dettaår från dagentiotidunder aven
områdesindelning.avseendeöverenskommelsenaktuella

områdesindel-striktamycketför denansågledamot MDskiljaktig attEn av
beviljas.dispensdock intekundetillämpadebolagenningen som

Ärenden NOåterkallatsi MI avsom

återkallat i MDlicensavtalhemmamarknadsskydd iBestämmelserNO; om
dnr1979:1 Se även1978-11-02, PKFbeslutsdatum11078,21175,dnr

dnr1988:21988:65, PoK samt1988-02-19, beslutbeslutsdatum21285,

båda1989:3,1989:162, PoK1989-05-29, beslutbeslutsdatum som39085,

utgånglikartadmedochavtalsbestämmelse somiavsåg settstort samma
Falcon.ochCarlsbergoch delsTuborgPripps ochdelsmellannedan,

avtaldelsjuni 1975iingickPripps ettBryggerier omPrippsAB

Carlsberg,ASInternationalCarlsbergmedlicenstillverkning m.m.
ASInternationalmed TuborgavtalmotsvarandedelsKöpenhamn, ett

erhöllPrippsStockholm.TAB,Tuborg ABochKöpenhamn,uborg,T

TuborgsochCarlbergslicenstillverkningtillavtalen ensamrätt avgenom

Sverige.iölprodukter
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Moderbolaget till Carlsberg och Tuborg, De Förenade Bryggerier AS

DfB, hade avtalet åtagit sig DfB eller bolag,genom vari DfBatt hade ett
kontrollerande intresse, inte skulle öl eller läskedryckerexportera till

Sverige utöver vad kunde följa avtalen. Pripps hade å sin sidasom åtagitav
sig varken direkt eller indirektatt öl eller läskedryckerexportera av egna
eller främmande märken till Danmark och inte heller låta framställaatt

sådana produkter i Danmark eller sig i dansk bryggeriverksamhet.engagera

sin inlagaI till MD konstaterade NO avtalen mellan Prippsatt och DfB

hindrade inte bara avtalsparterna konkurrera påatt varandras hemmamark-

nader med de licensierade produkterna gick längre såutan än attgenom -
vissamed undantag även förbjuda alla andra produkterexport av parterna-

tillverkade. NO ansåg marknadsuppdelningatt detta slag mellan tvåen av
på sina respektive hemmamarknader starkt dominerade företag inte borde

från samhällets sida.accepteras

Sedan avtalsparterna överenskommit successiv avveckling deom av
ifrågavarande avtalsbestämmelsema återkallade NO sin talan i MD.

NO; Prissamarbete och kvotering spånskivor återkallat i MD-
dnr 34378, 2180, NOs framställning till MD 1980-01-17, beslut

1981-03-12, PKF 1981:3

Tolv svenska spånskivefabrikanter, tillsammans dominerade markna-som

den, hade träffat avtal pris- och rabattsystem ochom gemensamma om
kvotering vid leveranser spånskivor på den svenska marknaden.av
överenskommelsen innebar bl.a. vissa försäljningskvoteratt skulle gälla för

de deltagande företagen, de skulle erlägga vissatt ersättning vid över-

skridande dessa kvoter och avgifterna skulle tillföras företagatt deav som
inte kunnat leverera sin kvot.

NO anförde i sin ansökan till MD bl.a. följande. Prissamarbetet var
visserligen inte bindande kvoteringsöverenskommelsen gjordemen
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de inteeftersomointressantföretagendeltagandedemellanpriskonkurrens

priskonkurrensmotverkadePrissamarbetetmarknadsandelar.sinaökafick

ökaföretagenhosincitamentet attbortkvoteringsöverenskommelsen togoch

skullekvoteringssamarbetetmeddelatSedan bolagen attavsättning.sin

talan.sinNOåterkalladefortsätta,skulleinteprissamverkanochupphöra

beslutNOS

däckregummeradelicensavtalMarknadsdelning iNO; -
1978:11978-01-04, PKFbeslutsdatum27676,dnr

friståendesjudessochTrelleborg,Vakuum-Vulk AB,mellanavtalI

lastvagnsdäck.säljarättlicenstagarnasbl.a. attregleradeslicenstagare

områden. Föravgränsadegeografisktinomendast skefickFörsäljningen

användesMetodenmetoder.fannsdäck avregummering somtreav
andrafannsregummeringsmarknaden. DethalvaförsvaradeVakuum-Vulk

metod.användeVakuum-Vulkmedi konkurrensföretag sammasom

ökadelicenstagamavilketavtaletändradesmed NOförhandlingarEfter gav

förbandVakuum-Vulkområde.utanför tilldelatsälja däckmöjligheter att
framställninglicenstagarespositivtavtalen prövatillämpningenvidsig att av

skulleförelågskälsärskildaområde. Endastangivetutanförsälja omattom
avslås.licenstagareframställningsådan av

förpriserhögremedförasigi kanmarknadsdelninganfördeNO att

effektivaMindrebegränsas.konkurrensenföljdtillkonsumenterna attav
friareföretagfrån andrakonkurrensskyddfår enföretag sommotett

verksamhet.bedrivenrationellttill följdexpanderaskullemarknad av en

försvårademånvissfall iförevarandeilicensavtalenkonstateradeNO att

regummerings-dockansågNOexpansionsmöjligheter. attföretagens

konkurrenskonkurrensintensiv ochrelativt attbranschen syntes vara
ochtill dettaMed hänsyndäck. attfrån tillverkaretillkomdessutom nyaav

relativt godalämnakommafickfortsättningen attilicensavtalen antas
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möjligheter till konkurrens över områdesgränsema fann NO inte att
marknadsdelningen medförde sådan från allmän synpunkt skadlig verkan

i konkurrensbegränsningslagen.som avses

NO; Samarbetsavtal dörrar hemmamarknadsskydd-
dnr 3776, beslutsdatum 1978-09-30, 1978:9PKF

Ett NO granskat avtal mellan Svenska Dörrav AB och Jutlandia AS i

Danmark förutsatte bl.a. förhållandet mellanatt respektive avsättningparts
på den nordiska marknaden förblev oförändrad, dvs. den nordiskaatt

balansen bibehölls. NO hävdade avtalets innehåll innebaratt kvoteringen
handeln över gränserna och detta kundeav påverkaatt den svenska

marknaden främst Jutlandias expansionsmöjligheteratt och därmedgenom

dess benägenhet för priskonkurrens begränsades.

överläggningar med NO resulterade i avtalet säljsamverkanatt ochom
därvid upprättade regler för viss nordisk balans skulle upphöra vid utgången

år 1978. NO fann därmed inte anledning till vidareav åtgärd i saken.

NO; Samarbete mellan wellpapptillverkare specialisering

dnr 20577, beslutsdatum 1979-12-19, 1980:1-2PKF

Medlemsföretag i Svenska Wellpappindustriföreningen SWIF hade bl.a.

överenskommit respektera rådande kundförhållandenatt och inte stjäla

kunder från varandra. Av utredningen framkom bl.a. det i branschenatt

varit underförstått företagen inte skulleatt kunder från varandrata genom
stjäla konstruktioneratt från varandra eller göra smärre ändringar påatt

konstruktion för sedan sänka priset.annans att Företagen skulle i stället

på nykonstruktionersatsa och på skaffa kunder från konkurrerandeatt

material.

NO framhöll i sitt beslut den ordning wellpapptillverkamaatt isom
samförstånd tillämpat innebar det företag utvecklatatt visssom en
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skydderhöllfortsättningeniwellpappförpackning motettkonstruktion en
samtidigttillverkarefrån andraförpackningdenna somkonkurrens om

inbegärafördelarkonkurrensensutnyttja attkundeintekunderna genom

ficksamverkanförpackning. Företagenspå dennaanbudkonkurrerande

medförabedömasmåsteuppfattningenligt NOseffekterhärigenom som
dockgjordeNOKBL.konkurrensbegränsningslagenenligtverkanskadlig

samför-iderasvarit medvetnainte tystföretagen attbedömningen att om

utgickNOmed KBL.i konfliktkunde kommaförfarandetillämpadestånd

konkurrerakunnafortsättningen skulle attutaniföretagenfrånvidare att

överenskommelse.någonsig bundnakänna tystav

kunduppdelningÖverenskommelse kundskydd WellpappNO; om -
1984:3107,1984: PoKbeslut1984-03-08,11383, beslutsdatum4983,dnr

wellpapptillverkare,sjumellanöverenskommelse somMisstanke om
rådanderespekteramarknaden,helaför attsvarade nästantillsammans

Efterfrågan.utreda1977 kom ettNOtillleddekundförhållanden attatt

Wellpappindustriföreningen sjudedärSvenskainom SWIF1974möte

innehållandeha säntsskulle PMdeltagit ut samman-tillverkarna enen
återfinnas. Iintekunde ettsammanfattningendiskussionerna.frånfattning

förelågfrån detutgick NO205771979 attdnrdecemberibeslutförsta

uttalandeNOsbakgrundföretagen,överenskommelse motatt avtyst menen
siginte kännaochkundernakonkurrerafortsättningen skulleii beslutet, om

ifrånkunderinteinnebärandeöverenskommelse taattbundna tystenav

varandra.

brevkopiatillgång tillÄrendet fick1983då NOaktuellt somblev ennytt

idetbl.a.sadesbrevetsammanfattning. attInämnda enovanvarauppgavs
medåterhållsamhetstarkenighetförelågmarknadstagnerande om

tvåhadeTill NOkundkretsen.utanför denförsäljningsaktiviteter egna

kundskyddformdenuppgivitbranscheninsikt imed att somavpersoner
ochföretagenSWIF-anslutnadetillämpadesfortfarandei brevetbeskrevs av

fungera-såg tillvarje företagvid systemetattspeciella kontaktpersoneratt
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de. SPK kunde dock efter utredning inte visa någon organiseraden att
konkurrensbegränsande samverkan bedrivits mellan wellpappföretagen efter

NOs beslut i december 1979.

förhandlingarI med NO anförde de aktuella företagen intede ansåg sigatt

i någon överenskommelsepart ivara ärendet angivet slag och deav att
delade NOs uppfattning tillämpningen sådanatt överenskommelseav en
skulle innefatta skadlig konkurrensbegränsning. Företagenen godkände

också NO utfärdat förbudsföreläggande,ett varigenomav dessa vid vite av
300 000 kronor förbjöds i framtiden tillämpaatt överenskommelse, meden

eller andra företagen,annat bl.a. innebar företagen inteav skulleattsom
rikta försäljningsaktiviteter till någon kund hos någotsom var annat av
företagen.

NO; Hemmamarknadsskydd mineralullsprodukter-
dnr 21779, beslutsdatum 1985-03-29, beslut 1985:138, PoK 1985:4

Rockwool International AS RI Danmark, och Rockwool AB, Sverige,

hade ingått avtal visst hemmamarknadsskydd. I avtaletom bl.a. rättenvar
etablera tillverkning,att meddela know-how, licenser eller på sättannat

stödja produktion mineralull geografiskt uppdelad mellanav Enligtparterna.

avtalet skulle vidare dotterbolag, licenstagare, m.fl. åläggas restriktioner av
liknande Avtalet träffatart. 1975 gälla oktober 1990.attvar t.o.m.

Efter överläggningar med förklaradeNO sig Rockwools svenska moderbo-

lag, Procordia, berett förkorta avtalets giltighetstidatt under förutsättning

avkortningen komatt gälla ömsesidigt.att RI ställde sig dock för sin del

avvisande till upphöra med tillämpaatt de konkurrenshindrandeatt

avtalsbestämmelsema såvitt gällde Rockwools åtaganden RIgentemot

marknader utanför Sverige.

NO lyckades i förhandling med Procordia förmå bolaget fr.o.m. den latt
januari 1986 ensidigt upphöra med tillämpa konkurrensklausulema.att NO
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konkurrenshindrandedeupphävandeotillfredsställandeansåg det ettatt av

konstateradesitt beslutömsesidigt. Iskeinte kunnatavtalsbestämmelsema

ifrågasättaskundemedfördeavtalethandelshinderdevidareNO att som

1980årde FNmed EG antagnaavtalSverigessåvälstrida motmot av

NOkonkurrensbegränsningar.för kontrolloch reglernaprinciperna av

monopoltilsynetdanskadetkommerskollegium ochinformerade om

förhållandena.

betongelementfabrikerhorisontellOmrådesindelningNO; -
1987:41987:113, PoKbeslut1987-03-30,beslutsdatum3587,dnr

betongele-tvåSkanska köptCementgjuterietSkånskaavtal hade ABI ett

överenskommelseinnehöllAvtaletAB.mentfabriker A-Betong omenav
överenskommelseefterendastvilkenenligt A-Betongområdesindelning,

utanförproduktervissalevereraskulle haSkanska rätt typermed att av

områden.avtalade

områdesindelningengrundförhållandet A-Betongpåtalade varNO att av

områdenatilldeladeutanför deanbudstävlingarifritt deltagaförhindrat att

konkurrenslageni 14 §anbudskartellförbudetinteifrågasatte varoch om
Skanskaochbåde A-Betongfall. Efter detförevarandetillämpligt i att

fanni avtaletområdesindelningregelnuteslutasig bereddaförklarat att om

i ärendet.åtgärderytterligarenågravidtaanledningNO att

bandrostfriakvoteringsavtalInternationelltNO; -
1989:41989:260, PoK1989-09-25, beslutbeslutsdatum19688,dnr

tillverkareeuropeiskaåtta andramed1986 tillsammansärhadeABAvesta

sinabibehållaskulletillverkarnagickingått avtalstål attutett somav
för dehadetillverkarnaolikaolika länder. Deimarknadsandelaruppnådda

kvoter.bestämdaerhållitSverige,däriblandländerna,västeuropeiska

kvoter, över-beräkning dessaförreglerockså bl.a.innehöllAvtalet av
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vakning kvotsystemet böter vid överleveranser.samt syfteav Ett angavs
uppnå Stabiliseringatt priserna.vara av

Kvoteringsavtalet upphörde i oktober 1988 bl.a. följd EG-kommis-som av
sionens ingripande. Genom överläggningar med åtogNO sig Avesta inteatt
ingå liknande överenskommelser kvotering först informerathautan attom

diskuteratoch motiven med NO. NO ansåg sig denna bakgrund kunnamot

avstå i från lämna saken vidare till åklagarmyndighetatt för närmare

utredning brott anbudskartellförbudet förekommit.motav om

BRUTTOPRISFÖRBUDET

Bruttoprisförbudet tillämpas i första hand NO och allmän domstol.av

årenUnder 1980-1990 har allmän domstol meddelat 20 fallande domar för

överträdelse bruttoprisförbudet. samtligaI fall har dagsböter utdömts,av

100 dagsböter Normalpåföljden mellanmest. är 20 och 40 dagsböter.som

Frikännande domar har under angiven tid meddelats vid sju tillfällen.

Tre de fällande domarna har meddelats överrätt hovrätt.av av

Ett fall gällde direktör för bilbolag dömdes tillett dagsböter fören som
Åtaletoaktsam överträdelse 13 § 2 KL. gällde i Dagensav en annons

Nyheter för två modeller Nissan-bilar. Direktören bestred ochav ansvar
gjorde gällande det inte varit frågaatt s.k. prisannonsering. Annonsenom
framhöll fördelarna för familj ha två Nissan-bilar mindreatt modeller.en av
I priserna för de två modellerna ochannonsen jämförelseangavs prisetsom
för Volvo 760. Det inämndes prisernaen hämtadeattannonsen var ur
publikationen Jan Ulléns Bilfakta. Huvudsyftet med enligtannonsen var
direktören inte jämföra priset olikaatt bilmärken utan att presentera
bilarnas användningsområde. Tingsrätten fann åtalet styrkt och anförde
därvid bl.a. även huvudsyftetatt med det direktörenom annonsen var som
uppgivit hade priset likväl utgjort del budskap. Annonsenen av annonsens
skulle därför innehålla uppgift priset fick underskridas.att Hovrättenom
fastställde tingsrättens dom. ledamotEn i hovrätten skiljaktig och villevar
ogilla åtalet. Motiveringen för detta i huvudsak priset med hänsynattvar
till utformning enligt den skiljaktige ledamotens uppfattning inteannonsens
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angivitshade till ledning för prissättningen i led. Svea Hovrätts,ett senare
avd. dom den 15 juli 1987, 98;DB 1987:4, 1987:71PoK RH

fallEtt påutgör exempel bruttoprisförbudet tillämpligt vidannat är ävenatt

franchising.s.k.

Åtal väcktes ställföreträdare för Twilfit förAB brott 13 § lmot moten
och 2 TillKL. grund för åtalet åberopade åklagaren bestämmelse i ettp. en
mellan Twilfit och franchisetagare ingånget samarbetsavtal. Bestämmelsen

rubrikenhade Prissättning konsument följandeoch hade innehåll: Enmot
förutsättning för verksamhet under Twilfitnamnet enhetlighet i prisbildenär
på dåmarknaden den påverkanavsedda konsumenterna inte kanmotannars
komma till stånd och därmed inte den förstärkningenavsedda Twilfitsav
och Bolagets kraft konkurrera. Twilñt därförskall meddela Bolaget deatt
priser tillämpas Twilfrts butiker för samtligasom av egna varor som
levereras till Bolaget prismärkeroch också idessa huvudsak centralt. Alla

från de Twilfitgörs tillämpade priserna skall i förvägavsteg som av
meddelas Bolaget. Prisnedsättningarnas omfattning tidpunkter förochav -
realisationer skall beslutas efter Twilfits medgivande. Både tingsrätten-
och hovrätten fann åtalet styrkt och dömde tilltaladeden till dagsböter.
Hovrätten uttalade återgivnaden bestämmelsen bådastred punkternaatt mot
i 13 § tilltaladeKL. Den hade invänt avtalet inte tillämpasatt avsett attvar
enligt sin ordalydelse och någon sådan tillämpning inte heller hade skett.att

uttaladeHovrätten Twilñt inte hade avstått från sitt i avtalet inskrivnaatt
inflytande prissättningenöver och bestämmelserna i avtalet måste haatt
inverkat återhållande på franchisetagarnas benägenhet prisnedsätt-göraatt
ningar. det förekommitAtt prisavvikelser Twilñts medgivande kundeutan
därför, enligt hovrätten, inte tolkas på prissätt-än teckenannat ett attsom
ningen i fungerat i enlighet med Twilfits intentioner.stort Hovrättensett
godtog bakgrund härav inte tilltaladesden invändning. hademot Hovrätten
även ställning till invändning punkt 2 i 13 § KLatt ta atten om var
subsidiär i förhållande till ipunkt l bestämmelsen och inte kundeatt ansvar
utdömas för överträdelse punkt 2 samtidigtdet dömdes till förav om ansvar
överträdelse punkt fann inteHovrätten något för invändningenstödav
och dömde således den tilltalade för bådaöverträdelse punktema.Sveaav
Hovrätts, avd. dom den 24 oktober 1988, 135; 1989:1.DB PoK

i angivna förutsättningenDen KL näringsidkare betingat sig visstatt en

pris har bedömts i hovrättsfallen.ett av

Målet rörde till detaljist framfört önskemål tillämpa handels-ett atten
mässigt priser.acceptabla tilltalade invändeDen uttrycketatt synonymtvar
med rekommenderade konsumentpriser. Tingsrätten fann prisangivel-att

alltför obestämd för visstlagens uttryck pris ochatt motsvarasen var
ogillade åtalet. Hovrätten fällde till för överträdelse 13 § 1 KL.ansvar av p.
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i affársförhållandet stått klartdom antecknades dethovrättensI attatt
priser priset till konsumentuttrycket handelsmässigt acceptabla attangav

Vidtill detaljistens inköpspris 2,5 10 å 25skulle bestämmas procent.x
hänvisadevisst pris skulle tillämpasprövningen uttrycket attav om angav

framgick bl.a.till uttalanden i förarbetena tillhovrätten KL, attvarav
cirkapris inteangivande dettabruttoprisförbudet ävensyntes omavavse

f..198182:l65 271prisrekommendationendast prop.är avsett s.som en
förordastolkning,Härefter prövade hovrätten denäven syntessomom

till kravförarbetena, inordnas med hänsyn deunder kunde under lagtexten
strafflagstiftning.måste ställas på Medfrån rättssäkerhetssynpunktsom

möjligtsyfte fann detsärskilt beaktande lagstiftningens hovrätten attav
priser under lagens uttryckinordna handelsmässigt acceptablauttrycket

21Blekinge, dom denvisst pris. Skåne och avd.Hovrättens över
1988:134.1988, 4233; 1989:1,oktober RHDB PoK

Även bruttoprisförbudmarknadsdomstolen har bestämmelsenprövat om

rörde1987:3. i ärende,beslut 1987:20; skeddeMD PoK Det ett som

fotoartiklar, förde talan denfrågan cirkaprisangivelser för där NO motom

i olikaföreningen Linkopia. i föreningenekonomiska Medlemmar var,

enligtExpertkedjan, denorganisatoriska former, företagare iverksamma

iinom detaljistledetbetydelsefulla sammanslutningenNO ochstörsta mest

gjorde gällandeåberopade sju tidningsannonser ochfotobranschen. NO att

cirkapriser föranleddeLinkopia underlåta priseratt att ange somgenom

yrkadeskadlig konkurrensbegränsning enligt 2 § NO MDverkan KL. attav

iför prissättningenförbjuda Linkopia vid vite till ledningskulle att

förtroenderådetdetaljistledet visst pris i det s.k.bestämtsett somannonsera

framgickiför fotoartiklar eller liknande det attutan att annonsenorgan

svårigheter vidfick anförde Speciellapriset lägre. NO bl.a.:sättas -
fallbruttoprisförbud uppstår i de där det ärtolkningen bestämmelsenav om

Linkopia-falletskilja från detaljistrollen. ärsvårt leverantörsrollen ettatt

horison-inköpskedja både vertikala ochsådant. Linkopia medär typen av

förhållanden.inslag, bruttoprisförbudet gäller endast i vertikala Itella och

framgår detpåtalade priser angivits det ärde har attutan attannonserna

förfarandet strider andracirkapriser. i första gällandeNO handgör motatt

skadlig konkurrensbe-i bruttoprisförbudet, varvid verkanpunkten av

gällandegränsning enligt 2 skall andra hand NO§ KL I gör attpresumeras.

bruttoprisförbudetförfarande objektiva rekvisiten iLinkopias deäven om-
konkurrensbegränsning skadlig verkan.uppfyllda innebär medinte är en-
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lämnade bifallMD N0:s talan följande motivering:medutan

förAvgörande bedömningen förstahandspåståendeN0:s huruvidaärav
det kan Linkopia i påtalat såsomslag leverantörattanses annonser av anger
priser till ledning för prissättningen i efterföljande säljled. Härvid ärett
följande beakta. Linkopia förening detaljhandlare inomäratt en av
Expertkedjan. Enligt vad utredningen visar föreningenhar till delstor
karaktär inköps- serviceorganisationoch för dessa handlare ochav
föreningens verksamhet i väsentlig mån dem. Sådana priserstyrs av som
ärendet gäller bestäms i det s.k. medlemsrådet röstberättigadenumera vars
medlemmar handlarna. Föreningens verksamhet leverantör tillutses av som
Expert-butikema kan inte innebära det i detta prissättningssamman-attanses

föreliggerhang leverantörsförhållande det slag bruttoprisförbudetett av som
sikte på. denna bakgrundMot kan de prisangivelser i frågahär ärtar som

inte till ledningske för prissättningen i efterföljande säljled. Detettanses
påtalade förfarandetNO kan därför inte enligtbedömas skadligt denav som
i förstaNO hand åberopade grunden.av

frågaI N0:s andrahandspåstående följandegör marknadsdomstolenom
bedömning. följerSom det anförda måste prissättnings-det aktuellaav ovan
förfarandet inom Linkopia i huvudsak betraktas horisontellsom en
prissamverkan föreningensmellan medlemmar. prissamverkan iDenna är
sig konkurrensbegränsning. En konkurrensbegränsning detta slag kanen av
innebära prisbindningar och prisstelhet får skadlig verkan enligtsom

Ävenkonkurrenslagen. cirkaprisangivelser kan i detta sammanhang med
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet medföra skadlig verkan.

förevarande fallI emellertid inte LinkopiagruppensN0:s talanavser
prissamarbete sådant. åläggasVad NO yrkar Linkopia skallär attsom
beteckna vissa priser såsom cirkapriser, och påtalar några fall där såNO
inte Bedömningenskett. huruvida skadlig konkurrensbegränsningverkan av
föreligger beroende marknadssituationen.är Linkopia har emellertidav ---
åtagit sig i fall förevarande cirkapris ianvända beteckningen ochatt artav
ärendet ostridigtär de påtalade fallen misstag.NO enstakautgöratt av
Ärendet alltså integäller horisontell prissamverkan där generellten man
underlåter beteckna angivna priser cirkapriser. Vid samladatt som en
bedömning finner domstolen denna intebakgrund NO kan hamot att anses
visat skadlig iverkan konkurrenslagens mening föreligger i fall.dettaatt

1984:10,beslutetI MD Eko Stormarknad 1984:5, prövade mark-PoK

nadsdomstolen yrkande Eko Stormarknad leverans dags-ett av om av

tidningar från bindningPresam priset tillAB konsument. Presamutan av

tillämpade försäljning i kommission till fast fannpris. Marknadsdomstolen

det inte visat för dagstidningarPresams distribution hadeatt system av

skadlig verkan enligt KL.
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Endast fem dispenser från bruttoprisförbudet beslutades med stöd KBL.av

kända denDen gällde bokhandeln. i kraftNär KL träddemest var som var

inga dispenser gällande. finnsNumera dispens för Bokförlaget Braen

Böcker försäljningAB:s den s.k. Nationalencyklopedin 1986:23;MDav

1986:6. UtgivningenPoK uppslagsverket sker statligtmed stöd sedanav

förlaget träffat avtal med kulturråd. Förlaget ansökte dispens tillsstatens om

vidare. Marknadsdomstolen anförde Tillbl.a.: stöd för sin ansökan om

dispens från bruttoprisförbudet har Böcker, hänvisning tillBra med vad som

framkommit vid de offentliga utredningarna, åberopat nödvändigheten att

marknadsföra uppslagsverket hemförsäljning negativa effekteroch degenom

för spridningverkets fri prissättning skulle medföra. Enligtsom en

marknadsdomstolens mening visserligen förär underlaget BöckersBra

påstående fri prissättning uppslagsverket skulle dessa negativaatt

effekter knapphändigt. dock inte osannolikt sådanaDet är effekter kanatt

komma uppstå. måste tillräckligDetta grund för dispensatt anses vara en

från bruttoprisförbudet med hänsyn till det allmänna och kulturellastora

intresse ligger i den planerade utgivningen. Marknadsdomstolensom -
finner sålunda det föreligger särskilda skäl bevilja söktadenatt att

dispensen. enlighetI med vad NO anfört bör dispensendock begränsas till

tio år räknat från avtalets tillkomst.

Antalet ärenden hos NO rörande överträdelse bruttoprisförbudet 49av var

år 1984, 48 år 1985, 42 år 1986, 34 år 1987, 39 1988år och 19 år 1989.

Endast mindre del ärendena har lett till NO lämnat över ärendetatten av

till åklagare för åtalsprövning. fråga annonsering prisangivelserI därom

inte förses med reservation priset kan underskridas det praxisär hos NOatt

inte ingripa med påpekande vid förstaän och andra övenrädelsen.att annat

Efter tredje överträdelse det regel lämnas till åklagare.är ärendetatten
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ANBUDSKARTELLFÖRBUDET

redovisas översiktliga rubriker frånunder domar och beslut allmännaHär

domstolar och marknadsdomstolen beslut och ärenden hos NO.samt

Redovisningen tiden efter ikraftträdande.KLsavser

Föreligger vid anbudstävlingsamverkan

beslutet 1984:3 1984:3MD PoK prövade marknadsdomstolenI an-

sökningar dispens Kooperativa Förbundet och Optotek ServiceKFom av

Centralorganisation för landets konsumentföreningar,AB. KF, ärsom

tillstånd enligt 16 vid Sjukvårdshuvud-ansökte § ABKL att ettom av

Upphandlingsbolag anbudsförfarandeSUB anordnatmännens avge

för konsumentföreningar säljer optiska artiklar.anbudgemensamt som

Service optikerföretagen inomOptotek servicebolag förAB, är ettsom

för Sveriges Optikers Riksförbund,Legitimerade ansökteramen om

motsvarande tillstånd för optikerföretaganbud de abonneraratt avge som

på bolagets tjänster. organisation i vissa upphandlingsfrågorSUB centralär

för landsting.landets Marknadsdomstolen lämnade ansökningarna utan

åtgärd med följande motivering:

Konkurrenslagens regler anbudskarteller såsom framgårtar,om
lagmotiven jfr 198182:165 5.276, sikte påbl.a.av prop.

sådana blisamverkan mellan näringsidkare eller kanärsom
prestationkonkurrenter med varandra i fråga den somom

anbudstävlingen anbudstävling i fråga i dettaDen äravser. som
ärende servicebolaget ytterligaremellan och deäger KF,rum

optikergrupperingar fråns.k. vilka SUB begärt anbud. Någon
anbudstävling inte prövning.aktuell vid ärendetsärannan

Ansökningarna inte någon form optiker-gäller samverkanav
grupperingama inom tvåemellan samverkanutan en av gruppe-
ringarna för sig. anbudsförfråganSUBs inte riktad till deärvar
enskilda optikema konsumentföreningarna syftar tilleller utan

få till stånd olika optikergruppering-konkurrens mellan deatt en
i fråga villkoren i det SUB önskade ramavtalet. Medarna om av

till menings-hänsyn ramavtalets ändamål lär det inte heller vara
fullt för SUB de enskilda optikema konsumentföre-elleratt
ningarna självständigt i anbudsgivningen. självadeltar verketI
förutsätter vid sin förfarandeSUB anbudsinfordran detatt som
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ansökningarna kommer äga och fördelaktigtärattavser rum
från SUBs synpunkt.

Under angivna förhållanden kan det förfarande ansök-nu som
ningarna integäller sådan straffbarutgöra samverkananses som

med anbudskartellförbudet. Förfarandet kräver därför inteavses
något tillstånd marknadsdomstolen.av

beslutet 1989:13I 1989:3MD PoK prövade marknadsdomstolen en

bestämmelse i kollektivavtal mellan Målaremästamas Riksförening och

Målareförbundet.Svenska Bestämmelsen innebar hinderbl.a. förett

småföretag i vissa lägen delta i anbudsgivning. 1989:27Beslutet MDatt

gällde listprissamarbetedet finns mellan medlemsföretagen i Sverigessom

Elgrossisters Förening. NO hävdade bl.a. de förfaranden han vände sigatt

i de två ärendena stred anbudskartellförbudet. Marknadsdomstolenmot mot

uttalade med likalydande formuleringar i bådade besluten de påtaladeatt

förfarandena vid helhetsbedömning inte framstod sådanen som en

anbudssamverkan förbudet stävja.är avsett attsom

Marknadsdomstolen uttalade i beslutet 1988: 17, Alfakonsortiet, visstMD att

utnyttjande intemprislista inte vidsamarbete anbudståvling iettav en var

meningKLs beslutet redovisat under rubriken Marknadsdelning,ovan se

cirkaprislistoräven nedan under vid anbudsgivning.

Föreningen Svenska Läromedelsproducenters FSL rekommenderade

försäljningsvillkor ihar bedömts NO ifrågasattärende rörandeettav

samverkan vid upphandling sittläroböcker. beslut NO denI attav angav

vanliga inköpsformen varje skola sina beställningar hos detgörattvar

förlag har den bok försäljningsvillkorläraren valt. FSLs användssom

således sällan vid anbudstävlingar inomoch samarbetet stred därförFSL

inte anbudskartellförbudet. 1989:346NOs beslutmot

En anbudsbegäran betecknad förfrågan Botkyrka till vissakommunsom av

begravningsentreprenörer priser begravningar,avseende socialför-om som

valtningen skulle bekosta, innefatta inbjudan tillhar ansetts en an-
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Åtal begravningsentreprenörer,fyramening.budstävling i KLs mot som

avd domogillats. Svea hovrätts,därförharlämnat gemensamt svar,

1990:2.1988:111; jfr PoK1988-11-01, 177; RHDB

transporttjänsterupphandlinganbudståvling förinbjudan tillI angavav

skulleupphandlingsreglementetkommunaladetbl.a.kommunKarlskrona att

skekommaupphandlingen skulletillämpas och attkomma att somatt

Åkeriägare anbud ochlikalydandeförhandlingsupphandling. avgettsom

anbud medinvände derasanbudskartellförbudetför brott attåtalats mot

skulle skekonkurrenspreliminära ochendasttill det sagdahänsyn attvar

frågadärförupphandlingsförhandlingen. hävdadeDe attunder var om

samarbete sketttilltaladesdefannenlig TingsrättenKL.anbudstävling att

till Hovrättenfälldei ochanbudstävling KLvid sådan ansvar.som avses

Blekinge, avdSkåne ochHovrättens övertingsrättens dom.fastställde

1989:1.4249;1987-12-07, PoKDBdom

samarbetandekonkurrentförhållande demellanFöreligger ett

på samarbeteanbudskarteller sikteförbudettidigare berörtsSom mottar

frågaipotentiella konkurrenterfaktiska ellernäringsidkare ärmellan som

framgårangivnagäller.anbudstävlingen Detprestationden avsomom
1984:3 KFbeslut5.276 MDs198182: 165 och ävenlagmotiven prop. av

anbudskartel-FörbudetBemitz:doktrinenServiceOptotek AB. I motoch

anbudskartellförbudetstriderintehävdats det att23f. har motler, att ens.
inteåterförsäljamaföreskriveråterförsäljaremed sinai avtal attleverantör

hellersjälv, inteleverantöreni medanbudstävlingar konkurrensifår delta

återförsäljaresinamedexklusivavtalvertikalaleverantör varatt genomen
mellan dessa,marknadsdelninggeografiskupprätthållersigför somen

ideltamöjligheteråterföräljarnasgeografiskt begränsar atthärigenom

anbudskartellförbudet endastutgår frånStåndpunktenanbudstävlingar. att

konkurrensbegränsningarvertikalaochförhållandeni horisontellagäller att

räckvidd.utanför bestämmelsensligger
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NO har i några ärenden haft ställning till förbudsbestämmelsensatt ta

räckvidd i berört avseende. Här skall redovisas NOs principiellanu

bedömning i ärende rörde franchiseavtalett Värnamoettsom som

Gummifabrik träffat med vissa fickentreprenörer benämningensom

Värnamo Tätmästare. Avtalet gällde verksamhet med tätning dörrar ochav

fönster, enligt metod gummifabriken utvecklat, och innehöll bl.a.en som

klausul områdesindelning. NO först frågan anbudskartell-togen om upp om

förbudet alls tillämpligt iär vertikalt led och fann lagtexten inteett att anger
något hinder detta. Härefter anförde NO följande:mot

Vidare får beaktas bestämmelsens huvudsyfte. Detta sökaär att
upprätthålla de förutsättningar anbudståvling bygger påsom en -
bl.a. hård, prispressande konkurrens. förarbetenaAv framgåren
också anbudskartellförbudet bygger på det frågaatt äratt om
överenskommelser företagmellan på något sätt ärm.m. som
eller kan bli konkurrenter med varandra i fråga den presta-om
tion anbudstävlingen Såsom förbudets syfte ochsom avser.
inriktning alltså har preciserats, bör det inteantas vara av-
görande företagen befinner sig i led inomom samma pro-
duktionen eller distributionen eller ej, väl företagennär i ett
enskilt fall är bedöma reella eller potentiella konkurren-att som

Äventill varandra. de i övrigt vertikaltter är placerade, stårom
de i sådant fall i horisontell relation till varandra.ett en

Enligt NOs uppfattning torde det alltså otillåtet enligtvara
anbudskartellförbudet exempelvis leverantör i avtal medatt en
sin återförsäljare föreskriver denne inte får delta i anbudstäv-att
lingar i konkurrens med leverantören själv, förutsatt detatt
nämnda konkurrensförhållandet finns mellan dem. Motsvarande
kan gälla i franehisesammanhang.

NO fann närmare anförda skäl gummifabriken å sidan ochatt ena

åtätmästama andra sidan hade olika Verksamhetsinriktning och därför inte

betrakta reella eller potentiella konkurrenter frågaiatt detvar som om

prövade avtalet. förhindradeAvtalet således inte någon konkurrens mellan

gummifabriken och tätmästama speglade endast skildaderas verksam-utan

hetsinriktningar. Någon överträdelse anbudskartellförbudet ansågs motav

denna bakgrund inte föreligga såvitt avsåg förhållandet mellan dem. NO-
prövade förhållandetäven olikamellan de tätmästama. Det prövade avtalet

innebar konkurrens mellan dem interegel skulleatt uppkomma vidsom
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begränsningområdesindelningen. Dennapå grundanbudstävlingar avav

ellerinte resultat avtalemellertid enligt NOkonkurrensen ett avvar

vidpotentiellaeller konkurrentermellan konkurrenterförfarandegemensamt

Gummifabrik slutitde avtalresultat Värnamoanbudstävling utan ett somav

får anbudskartellför-situationerför sig. Sådanaochmed tätmästama var en

inte styrkassikte på, det kan tätmästamaprincipibudet attta omanses

i syfteavtalskonstruktion valtsmedverkat till densinsemellan attsom

framgåsådant syfte intefannanförde NO,kringgå förbudet, avsom

1985:385;beslututanför förbudet. NOsföll därförFörfarandetärendet.

1986:1.PoK

1986:54, ochbedömningar i besluten Fastec,liknandegjortNO har

franchiseavtal.vilka båda gällde1988:223, Pickos,Adena

konkurrentförhållande till varandranäringsidkare stått iFrågan två ettom

föråtal väckts brottefter detallmän domstolbedömtshar motattav

avtalföljande:Omständighetema Ianbudskartellförbudet. ett omvar

konkurrensklausulintogsNobelkläderöverlåtelse företaget AB somenav

konkurrerande verksamhet.bedriva med bolagetsäljarensbegränsade rätt att

anbudsför-främstsäljsuniformskläder,Nobelkläder tillverkar genomsom

till detaljistföretag.omfattningockså i visstill direktkunderfarande men

i två butikeruniformskläderdetaljistförsäljning bl.a.driverSäljaren N av

sålt anbudsmark-Butikernaöverlåtelsen. harinte omfattades ävenavsom

driftenkonkurrensklausulen fortsättamedgavsnaden. Säljaren rätt att trots

aktivt bearbeta varandrasåtog sig inteAvtalspartemabutikerna. attav

butikernainnebära avtalsbrottsärskilt det skullekunder. Det att omangavs
Åtalet påståendegälldeNobelkläders direktkunder.började bearbeta om

vid anbudstäv-från anbudvarigenomöverenskommelse avstodN att avge

överenskom-först fråganogillade åtalet, berördeTingsrätten,ling. omsom

avtalanbudsmarknaden. Ettåtagit sig helt lämnainnebarmelsen N attatt

tingsrätten. Utaninte förbudet,innebörd faller undermed sådan attangav

anfördetolkningskulle dennaställning till avtaletbestämdta gesom

följande:härefter bl.a.tingsrätten
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Har N däremot gjort begränsat åtagande förett attmer genom
sina butikers räkning förbinda sig avstå från lämna anbudatt att
till Nobelkläders kunder, vilket åklagaren gjort gällande, bör

beaktas, Nobelkläder tillverkar uniformskläder, medanatt
butiker bedriverNs detaljistförsäljningenbart sådana kläder.av

Med hänsyn till den ekonomiska nödvändigheten täckaattav
omkostnader i rörelsen önskvärdheten därjämtesamt attav
uppnå handelsvinst måste det nämligen alltid ställa sig svårt för

detaljist vid anbudstävling sinmed leverantör erbjudaatten
prestation denne till lägre pris eller bättresamma som en

prestation denne till pris.än begränsningEn detaljis-samma av
möjlighet deltaga i sådan anbudstävling måste därför,tens att

hänförligän under ordalagen i 14 § konkurrenslagen, iom
allmänhet falla utanför det straffbara området, dettaanses om
avgränsas med beaktande ändamålsstadgandet i konkur-l §av
renslagen.

förevarande fall måsteI särskilt beaktas, butikerNsatt
förbundit sig täcka hela sitt behov uniformer inköpatt av genom
från Nobelldäder. Denna inköpsbindning får enligt tingsrättens
mening till följd, butikernas möjlighet framgångsriktatt att
konkurrera med Nobelkläder på anbudsmarknaden för uniformer

såär obeñntlig. Den omständigheten,gott N och Xattsom
därutöver må träffatha s.k. kundskyddsavtal har därförett
icke i föroch sig medfört eller kunnat medföra någon skadlig
konkurrensbegränsning.

fastställdeHovrätten tingsrättens dom. Hovrättens Skåneöver och

Blekinge, avd 1988-12-12,dom 4274.DB

inom asbestsaneringsbranschenEtt verksamt företag, Ocab Skadeservice

träffadeAB, kundskyddsavtal med Scan-Clean AB, sedan Scan-Cleanett

försålts Ocabs åtogägare. Ocab sig under viss tid inte erbjudaattav

sanering till vissa kunder i Göteborgs och Bohus län och Hallands län, där

Scan-Clean verksamt. Det Ocab bl.a. vidOcab tiden förattvar uppgavs av

ingåendeavtalets saknade erforderliga för utföra asbestsaneringattresurser

inom Göteborgsområdet och inte heller förhade avsikt inomatt attman

överskådlig tid skaffa sig sådana NO anförde anbudskartellför-attresurser.

budet inte för sin tillämpning förutsätter faktisk konkurrenssituationatt en

föreligger mellan de samverkande företagen. Ocab fick enligt NO med

hänsyn till sin ställning på marknaden i övrigt betraktas betydandesom en

potentiell konkurrent till Scan-Clean, även Ocab vid den aktuellaom
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överträdelseGöteborgsområdet.ietableratinte an-tidpunkten avvar
begärapåkallatintedockfann detdärför. NO attförelågbudskartellförbudet

1989:274beslutåtalsprövning. NOs

PegasusABÅterförsäljare med leverantöreni avtalhadeoljebrännareav
Sverige.delbegränsadtäckteverksamhetsområden,bestämda avsom

inskränktesavtaletlandet. IomfattadeområdeLeverantörens resten av

sinautanföranbudlämnamöjligheteråterförsäljarnasoch attleverantörens

anbudskartellförbudetöverträdelsegällandegjordeNOområden. att av

åtalväckandeförFörundersökningstycket l KL.förstaförelåg, 14 av§ -
1985:179beslutNOsnedlagd.sedermera

angåendedistributörerdessochABKemSvenska HemmellanavtalI

bolagetsigförbehöllprodukterkemisk-tekniskabolagetsförsäljning av
innefattadeavtalethävdade ettNOköpare.till vissasälja större atträtten att

anbudskartellförbudetdärförochanbudfrånavstående attatt avge
beslutNOsärendet.NOavtalet, avskrevändratbolagetSedanöverträtts.

1985:109

defordrasföreliggaskall attkonkurrentförhâllande somFör att ett

beslutNOsproduktområde.inomverksamhetdriversamarbetar samma

1985:16

samverkanDoldöppen

ifrågasattatill detkändeanbudsinfordrarenbetydelsenFrågan attavom
Åtal målarmästareväcktesdomstol.allmän motbedömtssamarbetet har av

vidanbudlikalydandeavgivitÖverenskommelseefterför dei Malmö att

överträttdärigenomochMalmö kommunanordnadanbudstävling av

medåtaletogilladeTingsrätten3stycket KL.förstai 14 §bestämmelsen p.
doldanbudsinfordrarenförnågonfrågaintetill dethänsyn att omvar

detanfördeochtillfällde attanbudskartell. Hovrättenochsamverkan ansvar

anbudskarteller, attoavsettförbudetföll underförfarandet motpåtalade
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handlandet inte varit dolt för kommunen. Hovrättens över Skåne och

Blekinge, avd dom 1986-04-14, 4059;DB 1987:4.PoK

Undantaget för säljorganisationer

I ärende dispensett för verksamheten i det s.k. Alfakonsortiet,om vilket

redovisas nedan MD 1988:17, har marknadsdomstolen funnit undanta-att
för säljorganisationerget inte tillämpligt.var

NO har bedömt den samverkan skedde fyrasom att entreprenörergenom
bildade Töreboda Busstrañkförening. Dessa hade tidigare tecknat själv-

ständiga avtal angående Skolskjutsar med Töreboda kommun men avgav
föreningen enda anbud till kommunengenom ett för läsåret 198788. NO

fann föreningen, dåatt den anbud till kommunen, inte utgjordeavgav en
sådan säljorganisation undantagenär från anbudskartellförbudet.som Av

NOs motivering kan utläsas särskild vikt härvid fästsatt vid föreningenatt
då anbudet inte nått sådana rationaliserings-avgavs eller samordningsför-

delar motiverar det undantag i KL har gjortssom för säljorganisatio-som
Enligt NO kunde föreningens anbudner. inte heller innebära attanses

medlemmarna gått för samfälld prestation medsamman anbud,gemensamt
eftersom och dem kunde anbud på enbartvar deen av dennege turer
önskade. NO bedömde överträdelse anbudskartellförbudetatt skettav men

frågan detta skettatt uppsåtligen oklar. fannNO inteom skäl till vidarevar
åtgärd, sedan samarbetet inom föreningen avbrutits. NOs beslut 1988:203

NO har granskat poolsamarbete inom linjesjöfartenett mellan Stena AB och

Tor Line AB. Företagen samordnade 1987 sina fraktlinjer på södra England

i det ägda Stena LineTorgemensamt HB. Bolaget poolen skall driva- -
godstrafik med från vardera ägarföretag inchartrat Ingenderatonnage. parten
får utveckla linjetrañk inom poolens trañkområde.ny Försäljning och

marknadsföring sker i poolens Poolen skall tills vidare köpanamn.
specificerade tjänster Line.Tor Dessa tjänster ledning,av ekonomi,avser
försäljning, administration, datatjänster, lasthantering Huvudansvaretm.m.
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Line.försäljning ligger hosmarknadsföring och Torför samordning av

leder tillsamarbetetlika. b1.a.Driftsresultatet delas Det attattuppgavs

operativa kostnaderadministrativa ochochtonnageutnyttjandet förbättras att

rationaliserings-medförpoolsamarbetetfann sannoliktNO detreduceras. att

vissa likheter medföretertillade poolsamarbeteteffekter. NO ävenatt en

fallapoolsamarbetetEnligt fickunderleverantörssituation. NO anses

1990:46säljorganisation. NOs beslutunder begreppet

tvåfannNOföljande ärenderubrik kan nämnas.denna även attUnder

inomgrävmaskinsverksamhet Här-organisationer för företag med b1.a.

undantaget.omfattassäljorganisationersådananösands kommun avsomvar

anbudskartell-i konflikt meddärförOrganisationerna kunde kommautan att

beslutanbud. NOsmedlemsföretagenförbjudaförbudet att egnaavge

1990:2.1989:368; PoK

anbudKonsortieundantaget; gemensamma

räckvidden dettvå dispensärendenhar i prövatMarknadsdomstolen av

samfálldförgärnäringsidkaregäller förundantag sammansomsom

anbud.prestation med gemensamt

ansökan1986:5 gällde1986: 16;beslut PoKförsta ärendet MDDet aven

fördispensServiceaktiebolag FSABFörsäkringsbranschens enom

för vagnskadega-försäkringi pool församarbeteöverenskommelse enom

trafikför-13samarbetadejuridiskintepoolen,rantier. I person,som var

konsortierförundantagregelnhävdade b1.a.säkringsbolag. FSAB att om

undantags-lagmotivenanförts iåtergav vadtillämplig. MD omsomvar
165198182:prestationsamfälldför prop.beträffande samverkanregeln s.

utmärkande vissfalletför här avsedda ärdetuttalandet280, b1.a. attatt en

och deför förprestationanbudstävling är stor en avvarsomavser en

för utföra dengårdärförsamverkande och de gemensamt.attatt samman

härefter följande:anfördeMD
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Som framgår härav gäller undantaget närmast samarbete rörande
enstaka anbud särskilt omfattning, även det intestor kanav om
uteslutas det kan tillämpligt också dåatt flera anbud skallvara

Undantaget får dock tillämpligt endastavges. anses om sam-
arbetet, praktiskt krävs för något anbud på densett, aktuellaatt
prestationen skall från de berörda företagen. förevaran-Iavges -

fallde poolen kontinuerligt anbud påavger gemensamma
försäkringar med varierande omfattning. Anbuden iävenavges
fall där åtminstone de större medlemsbolagen mycket kanväl

försäkringsåtagandetgöra självständigt. Under dessa förhållan-
den kan undantaget rörande konsortier inte tillämpligt påvara
poolsamarbetet.

Det andra ärendet beslut 1990:19;MD 1990:3PoK gällde ansökanen av
Skanska Entreprenad AB, NCC Bygg AB och BPA Bygg AB tillståndom

i konsortiumatt anbud vid Gotlands kommungemensamtavge en av
beslutad upphandling förentreprenad och ombyggnad Visbyav ny- av
lasarett.

Bolagen anförde bl.a.: Samarbetet är ovanligt omfattning medstorav

beaktande de företagens storlek Gotland.tre Inget företagenav av
förfogar sådanaöver Gotlandensamt det berettäratt attresurser avge

anbud baserat på dessaeget Vid anbudsgivningen har bolagenresurser.

räknat med entreprenaden skulle kunna utföras sådanaatt med resurser som
de har tillgång till Gotland.gemensamt Konsortieundantaget till-är

lämpligt. Det avsedda samarbetet till skillnad från situationen iavser,

ärendet rörande poolsamarbete 1986:16,MD dels enstaka anbudett av
särskilt omfattning, dels anbud där destor enskilda företagen inteett ansett

sig kunna självständigt anbud baserat på Gotlandsresurser. Därmedavge

mäste förutsättningenäven anbudstävlingen skall för föratt stor vartvara
och företagen uppfylld.ett finns inteDet något förstödav anses att

begränsa undantagsregeln uppställa krav samarbete skallatt att ettgenom

nödvändig förutsättning för något anbud den aktuellavara en att

prestationen skall kunna avges.

NO anförde bl.a.: Uttrycket gå för samfälld prestation medsamman

anbud har lagmotivens utformninggemensamt fått specifikgenom en
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ideltaskallsamverkandedeochdelsnämligeninnebörd, att en avvar
ochförförprestation ärdennadels storprestationen, varutförandet attav
förundantaggenerelltskapavarit tankeninte etthar attdem. Detaven

enligtochbyggföretaglandets störstaanbud. Bolagen är tregemensamma
bolagensbestriderGotland. NOi särklass störstauppgifter deegna
bolagensendast ärkonsortieundantagettolkningenviddetståndpunkt att av

riktigtintekan att tarelevans. DetharGotlandpå varasomresurser
gällerdetnärplanet ävenlokaladetkapaciteteniutgångspunkt

intekonsortier ärförundantagetuppfattningN0sföretag.rikstäckande att

beslutet MDbedömning ifrånutgår MDsfallförevarandeitillämpligt

1986:16.

följandegjordekonsortier MDförundantagettillämpningenBeträffande av

bedömning:

konsortieti ärsamarbetetframgårärendetiutredningen attAv
proformaanordning.endast utgörinteochkaraktärreell enav

ideltasamordnademedskall sålundabolagenAlla resurser
harBolagenbyggnadsentreprenaden.aktuelladenutförandet av

kostnaderökadetill demed hänsyndet,också somuppgett att
dei frågakommitinteanbud, attviduppkommaskulle separata

förhållandenunder dessakanför sig. Detanbudskulle vartavge
förförutsättningvarit attpraktisktsamarbetet, sett,sägas enatt

angivnai lagendetFrågan ärbolagen.skallanbud omavges av
uppfylltdärmedprestation ärsamfálldförsamgåendepåkravet

samgåendetvisaåligger bolagen attattdet härutövereller om
förprestationen ärdärförför anbudförutsättningvarit atten

sig.förföretagenenskildaför destor vart

konkurrensbegränsningslag1978:9 NySOUbetänkandetI
föreslagetdenangåendekonkurrensutredningenuttalade av

leverantörermellansamgåendeexempelvis enavundantag att
anbudendalämnajuridisk ett omatt persongenomomvara

intesig,åtakunnatsig hadeförprincipideleverans, varsom
prestation sättsamfälldförgåttdeinnebäraborde att samman

siguttaladeUtredningen416.undantaget s.åsyftas medsom
frågaiuppställas ävenbordekravhuruvida ominte sammaom

be-remissbehandlingenVidsamverkan. avandra typer av
i lagtextenborde attdetanförde NOtänkandet att anges

leveran-anbud, närendaleverantörersamgående mellan ettom
åsyftadesintesig leveransen,åtasig hade kunnatförtörerna var

123.f och378198l82:165prop.med undantaget s.s.
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Föredragande departementschefen berör emellertid inte NOs
förslag endast detutan utmärkande för detatt avseddaanger
fallet är prestationen för föräratt och företagenstor vart ett av

det reellt skallsamt att fråga samfälldsett prestationvara om en
i den meningen och de samverkandeatt skall ideltavar en av
utförandet 280.s. Mot bakgrund lagtextens utformning ochav
de angivna motivuttalandena kan det enligt marknadsdomstolens
mening inte för tillämpningen undantagsbeståmmelsen i 14 §av
andra stycket 2 KL krävas bolagen skall visa detattp att
objektivt är omöjligt för dem försett sig det anbudatt vart avge

i fråga.ärsom

Med hänsyn till det anförda finner marknadsdomstolen denatt
anbudssamverkan aktuellär i ärendet undantagenär frånsom
anbudskartellförbudet enligt 14 § andra stycket 2 KL. Bola-p

ansökan skall därför lämnas åtgärd.gens utan

detI nedan redovisade ärendet Alfakonsortiet fann MD undantagetattom

för konsortier inte tillämpligt.var

MDs bedömning i beslutet 1986: 16 rörande konsortieundantaget har hittills

varit vägledande för NO. Beslutet har åberopats i ärende rörandet.ex. ett

samverkan mellan Skanska och NCC vid anbudsgivningen entreprenad

för utbyggnad Norra Länken, i Stockholm. NO bedömdeetappav att
samverkaninte undantagen från kravet på dispens fann sigvar men

anfördanärmare skäl kunna underlåta ingripa. NOs beslut 1989:1.att

NO har åberopat MDs beslut i skrivelse till vissa statliga myndigheter med

betydande upphandling inom byggsektorn, Svenska Kommunförbundet,

Landstingsförbundet och branschorganet Byggentreprenörerna. skrivelsernaI

informerade NO gällande rätt och praxis i fråga anbudskartellförbu-om om
det och undantaget för konsortier jfr NOs beslut 1988:198; 1988:3.PoK

Frågan konsortieundantaget tillämpligt prövades iäven det tidigareom var

nämnda ärendet rörande Töreboda Busstrafikförening.

Från NOs tillämpning konsortieundantaget kan vidare nämnas följandeav

ärenden.
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anbudsgivareEtt lämnat till föranbud Götene kommuntre gemensamtav

fotvårdsverksamhet i kommunen sådant förbedömdes anbudettsom

samfälld prestation tillåtet. Härvidär beaktade NO detattsom av an-

budsunderlaget inte klart framgick på delkommunen accepterade anbudatt

verksamheten och anbudsgivarna inte hade för sigatt attav resurser var

lämna påanbud hela fotvårdsverksamheten i kommunen. NOs beslut

1989:275

Ett ärende hos NO avsåg anbudsinfordran från Vetlanda kommunannat en

beträffande insamling återvinningoch återvinningsföretagglas. Ett ochav

lastbilscentral ingav likalydande anbud. ärendet framkom last-I atten

bilscentralen förvärvat det andra företagets lastbilar och samarbeteatt ett

dem emellan nödvändigt för utföra prestationen. NO fannatt attvar

företagen otillåtet anfördesätt samarbetat anbudssummoma. NOett om

vidare: Genom anlita varandra för respektiveden del arbetetatt av som

företag kunde klara självt har dock företagen i själva verket gått samman

för prestation. för in sittI stället anbud hadeatten gemensam ge var

företagen kunnat sådant, varvid någon konflikt medett gemensamtavge

anbudskartellförbudet inte skulle ha uppstått. bedömde denNO konstatera-

de överträdelsen ringa. beslut 1989: 105.NOssom

I ärende prövade NO anbudsgivning från iåkeriföretag Sundsvall påett

Åkeriernakommunen. fannanbud. NOtransporter gemensamt attavgav

konsortieundantaget tillämpligt. emellertidhadeKommunensyntes vara

begärt anbud. Enligt NO kan konsortieundantaget rimligen inte haseparata

varit för anbudsinfordraren villanbud inte ha ochavsett gemensamma som

ifrågasatte därförNO åkeriemasundantaget allt tillämpligttrotsom var

anbud. beslut 1984:231;NOs 1984:5.PoK
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Samarbete anbudssumma indexregleringom m.m.;

detI redovisade beslutet 1990:19, VisbyMD lasarett, invändeovan

sökandena bl.a. samarbetet inte gällde anbudssumma e.d., eftersom detatt

samverkan hela anbudet, arbetet skulle ske på löpande räkningvar en om

och upphandlingen hade karaktär förhandlingsupphandling. Samarbetetav

därför tillåtet. uttaladeMD sökandenas anbudattvar gemensamma

innefattade bl.a. riktkostnad för uppdragets utförande och därietten

ingående entreprenörarvode. Riktkostnaden fick an-motsvaraanses

budssumman. enligtDet domstolen troligt riktkostnaden skulleattvar

komma justeras vid överläggningar och andra delaratt parternas att av

anbudet väsentliga för beställaren riktkostnaden. fannän Domstolenvar mer

emellertid sökandenas samverkan i detta avseende måste åtminstoneatt antas

till viss del påverka prisberälmingen. Förfarandet träffades därför av

förbudet samverkan beträffande anbudssumma.mot

kommitténsI delbetänkande konkurrensen inom byggbosektom SOUom

1990:62 har kommittén tagit vissa frågor prissamarbete ochupp om

indexreglering, avsnitt 5.2.2 och 5.2.3. Där behandlas bl.a. de av

Entreprenörföreningen utformade prisåndringsklausulema 107 f..s. Här

kan tilläggas följande: Granskningen hos prisändringsldausulemaNO harav

sin grund i hos NO år 1986 upprättad promemoria 3586.ärende Dären

gällandegörs de granskade bestämmelserna i flera avseenden torde stridaatt

anbudskartellförbudet, särskilt den del förbudetmot samarbeteav som avser

anbudssumma, 14 § första stycket 3 Hänvisning tillKL. görsom p.

uttalanden i lagförarbetena samarbete del anbudssumma ochattom om av

samarbete visstkräva indexskydd faller inom detatt gemensamtom

förbjudna området. Ytterligare exempel på förbjudna inslag i ärsystemet

enligt promemorian värdera kostnaden för viss delatt enats attman om en

prestationen lika högt, medlemmarna i Entreprenörföreningenattav

rekommenderas visstgöra procentuellt pålägg på sitt i övrigt självständigt

pris och inte bjuda fast pris. NO har tagitsatta att enats attman om upp

förhandlingar med Entreprenörföreningen för få till stånd ändringatt en av
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Ärendetbestämmelserna. har kunnat slutbehandlas, eftersom väsentliga

förändringar samarbetet har aviserats.av

Cirkaprislistor vid anbudsgivning

Frågan har bedömts bl.a. i det under rubriken Marknadsdelningovan

behandlade ärendet rörande Alfakonsortiet, beslut 1988:17.MD Sökande

19 aktiebolag tillverkar betongrör för avloppsledningar. Dispensvar som

söktes för tillämpning bl.a. cirkaprislista föravsedd försäljning tillav en

kunder och s.k. mellanförsäljningsprislista eller intemprislistaen som
används då bolagen köper avtalsprodukter varandra. MD uttalade:av

Beträffande cirkaprislistan finner marknadsdomstolen att
samarbete i form utgivning och tillämpning sådan listaav av en
i föroch sig kan omfattas förbudet i 14 § första stycket 3av p.

förutsättningKL. En för måstedetta idock, enlighet med vad
isägs 198182: 165 277, prislistan ägnadärsom attprop. s. vara

påverka anbudssummans storlek iatt endast obetydligänmer
omfattning. förevarandeI fall saknas anledning änanta annat att
cirkaprislistan, såsom bolagen saknar betydelseuppgett, numera
för de enskilda bolagens prissättning. Bolagens prislistoregna
utvisar också prissättningen varierar dels i förhållande tillatt
cirkaprislistan, idels förhållande till andra bolag inom konsorti-

bakgrundMot det anförda kan inteet. det fram-haav anses
kommit tillräckligt stöd för cirkaprislistan omfattadatt anse av
förbudet. Vid bedömningen mellanförsäljningsprislistanav
intemprislistan måste hänsyn till denna prislista delstas att
reglerar den interna prissättningen vid leveranser mellan Alfa-
företagen, dels kan ha effekt de anbud tillen som avges
utomstående. Listan emellertid inte sikte prissättningentar
vid anbud till utomstående och kan endast indirektha en
påverkan på anbudssummorna. På grund härav saknas tillräckligt
stöd för antagandet internprislistan, i obetydligänatt annat
omfattning, är ägnad påverka bolagens anbudssummor. Såvittatt

denna prislistas effekt utåt kan den därför inte bedömasavser
sådantutgöra samarbete i fråga anbudssumma iom som avses

14 § första stycket 3 BeträffandeKL. prislistans vidbetydelse
försäljningen mellan bolagen listan, så bolagensynes som
påstått, förutsättning för samarbetet mellan bolagenattvara en
skall kunna fungera smidigt Samtliga isätt. bolagett
konsortiet får fördeldra detta har allaantas Deav arrangemang.
medverkat till prislistans utformning och den ianvänder
egenskap såväl säljare köpare. Bruket listan kan alltsåav som av
inte sägas sådant missbruk beställarens förtroendeettvara av
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Ävenriktatfäranbudskartellerförbudet mot.mot omansessom
formanordnarvissa interna leveranservidbolagen större en av

bakgrundkonsortiekretsenanbudsförfarande inom mot avsynes
fall inteinternprislistan i dessautnyttjandetanfördadet varaav

Intemprislistanmening.anbudstävling i lagensvidsamarbeteett
omfattadavseendei berörtinte hellerdärförkan avansesnu

anbudskarteller.förbudet mot

Elgrossisters Förening,1989:27, Sverigesbeslutet MDerinrasHär seom

Prissamarbete.underovan

Mellansvenska kretsencirkaprislistaingripitNO har utgavsmot avsomen

i branscheninköpsformendominerandeBetongrörföreningen. heltDenav

prislistorfinner deanförde: NOanbudsinfordran. NO utgesatt avsomvar
sittBetongrörföreningen hari Mellansvenska kretsenmedlemsföretagen av

kontinuerligt påverkascirkaprislista deochi kretsens att avursprung

i pris-såledesresulterarcirkaprislistan. Prissamarbetetförändringar i

anbudssammanhang.iutgångspunktrekommendationer används somsom

inom sittbetongrörtillverkamadominerandeheltMedlemsföretagen deär

utgivandetbakgrundfinner dennageografiska område. NO attmot av

sedanärendetavskrevi KL. NOstrider förbudet 14 §cirkaprislistan mot -
1984:536.beslutcirkaprislistan upphört. NO:sutgivandet av

horisontellbranschomfattanderörandei marknadsdomstolenärendeI ett

Rörgrossistföre-Svenskagjorde NO gällande bl.a.prissamverkan att en av

anbudskartellförbu-detutgiven prisbok låg mycket näraningen VVS genom

Ärendet N03betänkandet.ställe iområdet. berörsstraffbaradet annat

1986:210beslut

medi sambandföråtalades hanVästerås SnöröjarföreningOrdföranden i att

föreningensledning förtillVästerås kommunanbudstävling anordnad av

ochcirkaprislistadistribuerattilloch demmedlemmar upprättat en

aktuellamåletidenanbudskartellförbudet. Föredärigenom överträtt

anbudsför-snöröjningträffat avtalanbudstävlingen hade kommunen utanom

anledningtillkommit medhadei prislistan intagen ackordstaxafarande. En-
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vidanbudstävlingen. härtill och då enligt domstolenMed hänsyn taxanav

funktion, variti fast pris haft styrande ägnadberäkningen anbud somenav

riktning samstämmande anbud,påverka anbudsgivningen i motatt var

påverka prisbildningen vidprislistanupprättandet och utdelandet ägnat attav
Åtalet bifölls därför såvitt gälldeavgivande till kommunen.anbudav

innehåll i övrigt inte hadeDomstolen fann prislistansackordstaxan. att

avgivande till kommunen, varförutformats för användning vid anbudav

prislistan bortsett frånogillades i del. Härvid beaktadesåtalet denna att -
prisrekommendationerupptagit slagackordstaxan somsamma av-

flera år utgivna och efter förhandlingar medföreningens tidigare under

cirkaprislistor listor användes ocksåfastställda och dessakommunen att av

delvis arbetade för andra uppdragstagare änsnöröjare helt ellersom

alltjämtför uppdrag hade dessutomkommunen; dessa slagsenare av

1990-04-27,avd. domförelegat behov lista. Svea hovrätts, DBav en

1990:4.96; PoK

Konkurrensklausuler

marknadsdomsto-1991:10, Arvidsjaurs Järnhandel, prövadebeslutetI MD

Klausulenanbudskartellförbudet.len konkurrensklausul stred motom en

Jämhandelsamtliga aktier i Grannshade tillkommit i samband med Aatt

till Swe-Nordverksamhet i Arjeplog, överlåts Invest AB.medAB,

Överlåtaren inte inom fem år driva medaktierna åtog sig vid vite attav

Arjeplogs Swe-Nordverksamhet inom kommun.bolaget konkurrerande

inomtillstånd vid anbudsförfarandemarknadsdomstolensansökte attom

iSwe-Nord hävdadeArjeplogs få åberopa konkurrensklausulen.kommun

anbudskartellförbudet.inteförsta hand klausulen stredatt mot

anbudskartellförbudet, bestämtklausulen föll närmareNO hävdade underatt

anbudavstå fråntalar någon skallden del stadgandet attatt avgeav som om

sin argumenteringvid anbudstävling. till utgångspunkt förNO etttog

i redovisningentill 276, vilket återgivitsi propositionenuttalande KL s.

marknadsdomstolenregler och förarbeten ochnuvarande ävensomav
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hänvisar till i sitt beslut. NOs ståndpunkt byggde åtagande inteatt ett att

konkurrera föll utanför förbudet, åtagandet innebar näringsidkarenattom

lämnade alla anbudstävlingar eller helt upphörde tillhandahålla vissatt en
nyttighet. Situationen enligt NO åtagandet begränsat,var en annan om var
exempelvis geografiskt förhållandetDet näringsidkarensett. delvis blevatt

kvar på anbudsmarknaden talade således för konkurrens i många fallatt

skulle möjlig hindrades åtagandet. NO konstaterade den ivara men attav

ärendet aktuella konkurrensklausulen hindrade Arvidsjaurs Järnhandel från

lägga anbud i Arjeplogs kommunatt och möjligheten till prispressandeatt

konkurrens försämrades i det området. Frågan avgränsningenom av
anbudskartellförbudet väsentligen rättsteknisk varvid generellavar art,av

konkurrensklausuler förts till missbruksområdet och partiella sådana förts

till förbudsområdet.

fannMD konkurrensklausulen omfattadesatt anbudskartellförbudet ochav

lämnade ansökan åtgärd. Domstolenutan frågan i månvadattangav
förbudet kan tillämpligt på konkurrensklausuler inte berörts i motivenvara

till KL. I beslutet 1986:21,MD Sydsten, hade vissa konkurrensldausuler

prövats. Domstolen hade därvid uttalat konkurrensklausul alltidatt en
innebär inskränkning konkurrensen, det detta kanen att trotsav men
förekomma sådan klausul i sitt konkretaatt sammanhang kan vidgodtasen

konkurrensrättslig prövning. Detta är exempelvis tänkbart klausulenen när

in för bereda förvärvarentas skyddatt överlåtaren fortsattmot att genom
verksamhet ändrar förutsättningarde förvärvet bygger på. Domstolen

konstaterade den aktuella konkurrensklausulenatt enligt Swe-Nord hadenu

detta syfte, vilket inte bestritts NO. Härefter anförde domstolen:av

specialmotiveringenI till 14 § berörsKL NO redovisatsom- -
avtal innebörd näringsidkare åtar sig iatt generellav atten mer
omfattning inte idelta anbudsgivning. Därvid omnämns avtal

innebär näringsidkare helt upphör med till-attsom en att
handahålla nyttighet anbudsmarknader eller överhuvuden
och han lämnar den marknad det fråganatt är om. Det anges

detta i princip inte faller under förbudet.att Med hänsyn till
dessa motivuttalanden kan generell konkurrensklausul,en som
innebär näringsidkare skall upphöra medatt anbudsgivningen
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i hela Sverige, inte strida anbudskartellförbudet.motanses
Enligt marknadsdomstolens mening kan konkurrensklausulen

innebär åtagande i begränsad utsträckningett attsom mera
avstår från anbudsgivning inte bedömas intesträngare, om
särskilda omständigheter föreligger. skäl anfört förDe NOsom

tolkningsträngare 14 § KL har mindre vikt med hänsynen av
till konkurrensklausuler i samband företagsöverlåtelsermedatt
typiskt karaktärär och har syfte änsett annatav annan an-
budssamverkan det slag förbudet stävja. Härattav som avser
måste beaktas frågaäven straffrättsligär regel,att om en som
måste tolkas restriktivt. Slutligen kan anmärkas den NOatt av
förordade tolkningen kan få ickedet önskvärda resultatet att
konkurrensklausuler i praktiken blir långtgående.mer

Dispensärenden

Marknadsdomstolen har meddelat elva efterbeslut ansökan dispens frånom

anbudskanellförbudet i KL. Sex dessa beslut gällthar samverkan mellanav

svenska internationellaoch försäkringsgivare i fråga protection-s.k.om

indemnityförsäkring. Samverkan har premiernasgällt storlek innan anbud

lämnas. har lämnatMD de svenska försäkringsgivarna tidsbegränsade

tillstånd för sådan samverkan, 1984:1, 1984:26,MD 1985:7 1990:1och

Ångfartygs1984:3,PoK 1985:3, 1990:3, Sveriges Assuransparter

Förening, IndemnitasAB och Assuranceforeningen Skuld 1985:27AB; MD

1985:6PoK och 1991:1, Försäkrings Skandia.AB redovisadeI tre ovan-
beslut, 1984:3, 1990:19MD MD och 1991:10,MD har ansökningarna

lämnats åtgärd.utan

Beslutet 1986:16MD har tidigare iberörts samband fråganmed om

konsortieundantaget. Dispensansökan ingavs Försäkringsbranschensav

Serviceaktiebolag, FSAB, företrädare för 13 trafikförsäkringsbolag.som

tillämpadeDessa från 1967överenskommelse pool för försäkringen om en

vagnskadegarantier. Poolen på försäkringar.anbudav avger gemensamma

I beslutet 1981:3MD meddelade tillstånd för försäkringsanstaltemaMD att

femunder år tillämpa överenskommelsen. årbeslutet 1986 konstateradeI

iMD samarbetet poolen inte omfattades undantagen i 14 § andraatt av

stycket och därförKL det krävdes tillstånd tillämpa överenskommel-att att
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anfördeDomstolen det åligger den söker dispens visaatt att attsen. som

för dispens föreligger anförde härefter sammanfattningsvis:skäl och

Utgångspunkten för prövning 1981domstolens poolsamarbetet attav var

samarbetet gjort svenskt försäkringsaltemativ möjligt i frågaett om
Ännuvagnskadegarantier. försäkringsbolagenår 1981 framhöll poolenatt

hade till ändamål sådana garantier möjliga på dengöra svenskaatt

marknaden. Under år har försäkringsbolag utanför kunnatpoolensenare

försäkringarmeddela berört slag. bolag inom poolen kanStörreav numera

också fann intedetta. visat eventuella kostnadsbesparingargöra MD att av

samarbetet kom konsumenterna till godo, inte heller samverkan iatt

nuvarande läge bidrog till från synpunkt ändamålsenlig ordning.allmänen

Domstolen fann det därför inte visat fanns skäl för fortsatt dispensdetatt

enlighet ansökningen.i med framhöll prövningen inte gälldeMD att ett

mindreeventuellt poolsamarbete mellan de bolagen endastutan

poolsamverkan i dåvarande utformning. emellertidDomstolen beaktade att

poolöverenskommelsen tillämpats lång tid inrättatsedan och marknadenatt

sig efter Bolagen borde därför tillräcklig övergångstid försystemet. att

aweckla samarbetet och sig till konkurrenssituationen.den MDanpassa nya

fann därför särskilda föreligga tillståndskäl medge sökt underatt en

övergångstid fem år.av

1988:17, Alfakonsortiet, redovisats rubrikenBeslutet har underMD ovan

Marknadsdelning; anbudsgivning.under cirkaprislistor vidävense ovan
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3BILAGA

FÖREKOMMANDE SANKTIONSAV-VISSA

GIFTER

avgiftsområdetochÅr inom skatte-författningartrettiotaliinfördes1972 ett

Sådanaavgiftstillägg.förseningsavgift ochskattetillägg,bestämmelser om
dentaxeringslag. I1956 års116g i§§116a ochbl.a. ifannsbestämmelser

1990 finns30 junikraft deniträdde motsvaran-taxeringslag TL somnya
oriktigautgårskattetillägg när5 §§.l ochi 5 kap.bestämmelserde

falli vissauppgår till 40 ochsjälvdeklaration. Tilläggetiuppgifter lämnats

oriktigadenundandragitshaskulleden skatt20 omprocent somav
angivna5 §vissa i 5 kap.påförs vidFörseningsavgiftföljts.uppgiften hade

andraför500 kr.medaktiebolag ochför000l kr.medsituationer

skattetilläggbelopp.dessafyra gångeravgiftenfalli vissaskattskyldiga; är

uppsåttillhänsynSkattemyndighetenförseningsavgift påförs utanoch omav

omständigheter.subjektivaoberoendesåledesförelegat,oaktsamheteller av

helteftergesförseningsavgiftskattetillägg och6 kankap. §Enligt 5 om

med densambandsådanthaunderlåtelsen kaneller ettfelaktigheten antas

förhållandeliknandeellererfarenhetbristandesjukdom,ålder,skattskyldiges

ellerfelaktighetengällerursäktlig. Detsammaframstården omatt som
beskaffen-uppgiftenstillmed hänsynursäktligframstårunderlåtenheten som

efterges närfår vidareskattetilläggomständighet.särskildellerhet annan
skattemyndig-ringa. överundandragits Besvärärhakundebeloppdet som

förseningsavgiftellerskattetilläggBeslutförs i länsrätten.besluthetens om

skattebrottslagenEnligt 13 §påföljd utdöms.straffrättsligintehindrar att

deuppbördsredovisningbristandeochskatteförseelseföråtalfår dock
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lindrigaste brottsformema väckas endast det påkallatär särskildaom av
skäl.

Enligt 1972 års lag överlastavgift påförs ägare eller innehavare bl.a.om av
lastbil, buss eller bil med tillkopplad släpvagn sådan avgift fordonetom
eller fordonståget framförts med högre axeltryck, boggitryck, trippelaxel-

tryck eller bruttovikt än tillåtet.är Avgiften bestäms enligt i lagensom en
intagen till visst belopp i förhållandetaxa till mängden överlast och den

utgår överträdelsen medföroavsett straffrättslig påföljd eller ej.om

Överlastavgiften åläggs länsstyrelse oberoende subjektiva omständig-av av
heter. Avgiften får nedsättas då särskilda omständigheter föreligger. Beslutet

Överlastavgiftenöverklagas hos kammarrätt. tillfaller statsverket.

Införandet överlastavgifterna motiverades bl.a. medav villeatt- man
eliminera det vinstinstresse ansågs i vissa fall ligga bakom överträdelsersom

trafikförfattningarnas belastningsbestämmelser. Kriminaliseringenav

bibehölls därför inte införandeatt avgiftssystemet villeman genom av ge
intryck överlaster tillåtna.attav var

Enligt 1974 års lag vissa anställningsfrämjande åtgärder åligger detom

arbetsgivare varsla länsarbetsnämnden i vissaatt fall planerad driftsin-av
skränkning. Om arbetsgivaren underlåter detta och det sker uppsåtligen eller

oaktsamhet kan han åläggas tillav grov att varselavgift.staten utge

Skyldighet betala avgiftenatt prövas allmän domstol på talanav av
arbetsmarknadsstyrelsen. Talan skall väckas inom år efter driftsinskränk-ett

ningen. Avgiften fastställs för varje påbörjad vecka varsel harsom
försummats och bestäms till lägst 100 kr. och högst 500 kr. för varje

arbetstagare berörs driftsinskränkningen. Avgiften får nedsättassom ellerav

efterges särskilda skäl föreligger. Avgift valdes i stället för straffrätts-om -
lig påföljd, därför eftersträvadeatt sanktion kundeman en som anpassas
efter den ekonomiska ställningen hos det berörda företaget och kundesom
bestämmas så företaget inte gjorde någonatt vinst på sin underlåtenhet. Det

ansågs även kunna uppfattas stötande införa straffrättslig påföljdattsom en
på område långunder tid varit föremålett för avtalsreglering mellansom
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ytterligare välja ekonomiskarbetsmarknadens Som skälparter. ett att en

avgiftför kriminalisering kansanktion i form avgift i stället attangavs enav

åläggas arbetsgivare juridiskäräven en som person.

utgåarbetstidslag finns övertidsavgift, ska1982 års bestämmelserI somom

tillåtna arbetstiden överskrids. Avgiften den fysiskaden högsta tas ut avom

juridiska verksamhet i vilken överträdelsen hareller denutövarperson som

övertid för varjebegåtts. Avgiften för varje timme otillåten ochutgör

anlitats enligt lagen allmänarbetstagare basbeloppetprocent omsom en av

försäkring. särskilda föreligger avgiften ned ellerOm skäl kan sättas

påefterges. Frågor övertidsavgift allmän domstol talanprövas avom av

åklagare. Talan inom två år från överträdelsen. Senareallmän skall väckas

efter får avgiften inte Bestämmelserna ifem år överträdelsenär tas ut.

tillämpliga.bötesmål i brottmålrättegångsbalken och kvarstad ärom om

omständig-Avgiften tillfaller fastställs subjektivaoberoendeDenstaten. av

Avgiften utesluter inte straff utdöms för överträdelse.heter. att samma

År särskild1983 infördes i då utlänningslag bestämmelsergällande om

Regleringen återfinns 1989 årsavgift vid olaga anställning utlänning. iav nu

utlänningslag, 10 kap. 7-8 §§. fysisk eller juridiskDär stadgas att en person

utlänning i sin tjänst, fastän inte arbetstillstånd, skallhar denne harsom en

tillfaller påförs straffbetala särskild avgift, Avgift oavsettstaten.en som om

samtidigt för Avgiften för varje utlänningutdöms överträdelse. ärsamma

hälften pågåtthar anlitats basbeloppet. överträdelsenHar än tresom av mer

månader avgiften varje utlänning. Avgiftsansvarethelt basbelopp förär ett

strikt. Avgiften minskas efterskänkas särskilda skälkan dock ellerär om

föreligger. Härigenom uppfyller lagstiftningen konventionsåtagandeett att

möjlighet visa i Frågorarbetsgivaren han handlat godatt att tro. omge

påförande avgift efterallmän domstol ansökan allmänprövasav av av

åklagare. Ansökan skall två år efter överträdelsendetgöras senast att

i rättegångsbalken bötesmål kvarstadupphörde. Bestämmelserna och omom

i brottmål tillämpliga. fem efter överträdelsenSenare år detär än att

avgiftfår avgift inte påföras. Syftet särskildupphörde med reglerna varom
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åstadkomma effektivare sanktioner föratt motverka skadeverkningama,att

vilka ansågs uppenbara, illegal anställning och i anslutning därtill illegalav

invandring.

År 1984 infördes i lagen åtgärder vattenförorening från fartygmotom

möjligheten vattenföroreningsavgift vid oljeutsläpp.att ta ut Avgiftenen

påförs den fartygets redare vid överträdelsen, denne ärsom oavsettvar om
fysisk juridiskeller förI stället redaren kan avgift påföras denen person.

hade avgörande inflytande fartygets driftöver eller fartygetsett ägare.som

Bestämmelserna inte skillnadgör mellan svenska och utländska fartyg.

Avgiftens storlek bestäms enligt i lagen intagen tabell, varvid hänsyn tasen

till utsläppets omfattning fartygetsoch storlek. förAnsvaret avgiften är

strikt och påverkas således inte uppsåt eller oaktsamhet föreligger.av om

Om avgiften är uppenbart oskälig kan den dock ned eller efterges.sättas

Tullverket i första instansprövar frågor vattenföroreningsavgift och kanom

därvid förordna vissa säkerhetsåtgärder i syfte kvarhålla fartyget ochattom

säkra betalning avgiften. Tullverkets beslut överklagas besvär hosav genom

den tingsrätt sjörättsdomstolär på den där tullmyndigheten har sittortsom

Vidsäte. domstolens handläggning rättegångsbalkensär regler bötesmålom

och kvarstad i brottmål tillämpliga. Allmän åklagare företräder vidstaten

Åklagarendomstolen. har dock inte överklagarätt tullverkets beslut.att

Tullverkets beslut eller domstolens dom påförande vattenförorenings-om av

avgift får verkställas straff hindrarAtt utdöms inte avgift påförsgenast. att

för överträdelse. Vattenföroreningsavgiften infördessamma som en
förstärkning straffsanktionen; avgiftsskyldigheten skulle fungeraav

avskräckande.

Redan år 1957 tillkom bestämmelser oljeavgift. Motsvarande reglerom

finns i 1984 års lag beredskapslagring olja och kol. Lagen stadgarnu om av

lagringsskyldighet för säljare förbrukareoch sådana inteDenav varor. som

håller fastställt beredskapslager skall till erlägga särskild avgift,staten en

lagringsavgift. lagenI beräkningsgrundema för avgiften. särskildIanges en

förordning har regeringen bestämt avgiftens storlek för olika varuslag.
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tillsynsmyndighet, prövarÖverstyrelsen försvar, ärekonomisktför som

avgiftenkansynnerliga skällagringsavgift. Viduttagandefrågor avom
uppsåt elleroberoendeutgår dockAvgiftennedsättas.ellerefterges av

kammarrätten.förs hosbeslutöverstyrelsensoaktsamhet. Besvär över

kriminaliserad.intelagringsskyldighet ärfullgöraFörsummelse att

hållalagringsskyldigedenvid vite förelägga attTillsynsmyndigheten kan

omfattning.föreskrivenlager av

finnskololja ochberedskapslagringfördenmotsvaranderegleringEn av

naturgasomrâdet.försörjningsberedskap1985 års lagi om

vissainnefattande1902 års lagi1988år har ävenlagändringGenom en
lageni 1reglerinförts ämnet.anläggningarelektriska gesbestämmelser om

bestämmerregeringenmyndighet attellerregeringenförmöjlighet som

yrkes-skall ske. Denelartiklarvissaregistreringföreskriva somatt av
registreringföreskrivensådanaöverlåter eller hyr attutanmässigt ut varor

registrering.underlåtenavgift försärskildbetalaskall tillskett staten en

skallAvgiftenomständigheter.subjektivaoberoendepåförsAvgiften av
överlåtits ellerexemplarvarjeförvederlaget25 somprocentmotsvara av

efterges.ned elleravgiftenfår sättassynnerliga skälfinnsdetOmhyrts ut.

verkställasfårBeslutet,avgift.frågorenergiverk prövarStatens somom

registrering ärUnderlåtenkammarrätten.tillöverklagaskangenast,
Enligttillinte dömasdockskall detringa fallkriminaliserad. I ansvar.

registrerings-för brotttillinte dömasföreskrift det motskallsärskild ansvar

betalas.avgift skallsärskildskyldigheten om
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INTRODUKTION1.

dispositionochBakgrund rapportens1.1

förintresseökandefunnitsnivå harinternationellnationell ettPå såväl som
länderföretagssammanslagningar. Iochföretagsförvärvkontrollrättslig av

välkonkurrensrätteninnefattarTyskland ettochStorbritannient.ex.som
Fråganföretagsförvärv.kontrollförgenomarbetatochutbyggt system av

EG harEG. Inomochinom OECDnivåinternationellpådiskuteratshar

kontrollförspecialreglering1989i decinförandettill avlettdetta enav
ikraft 21vilken trättrådsförordningföretagskoncentrationer engenom

flertalanknyterTill dennakoncentrationsförordningen. ett1990september

kanintressetökanderegler. Detmedföljdförfattningar närmarem.m.
nivå,internationellochpå nationellförvärv Ökatantalettilldelshärledas att

ökat.förvärvochföretagssammanslagningarstorlekentilldels att av

ochrelativtföretagen är att trans-involverade storadeTendensen är att

ytterligareEnekonomiska värden.allt störreaktionerna representerar

främsttjänstesektorn,inomföretagssammanslagningarantalettendens är att

åren. Ideundermarkantökat senasteförsäkringsbolag,ochbanker

708198687genomfördes stinom EGkan nämnassammanhanget att

övertaganden,sammanslagningar,i formoperationerkoncentrativa av
avsnittiutförligtbegreppenjoint ses.k.elleraktieförvärv ventures merom

198485.480198586561medjämföras stskall1.2 nedan. stDetta resp.

landgränsema,företag överförvärvdvs.företagsförvärvInternationella av

inom EG.uppmärksammatsvilketstadigt ökathar

iomfattandebetydelse,vidiföretagsförvärv rapportenBegreppet enges
sigsig det rörnäringslivetkoncentration inomformerprincip alla vareav

koncernbildningar,mergers,företagssammanslagningarfusioner,om
jointaktieförvärv, etc.take-overs, venturesövertaganden

ireglernahurutvärderaundersöka ochmed ärSyftet attrapporten

hittillsvidvikt läggsSärskildtillämpats.1982:729 harkonkurrenslagen
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svårigheterochoch de oklarheterkontrollsystemetgjorda erfarenheter av

de resultatvidare bedömakommit fram. Betydelsefulltdärvid är attsom

fusioneri månkontrollen, vaduppnåtts stoppatst.ex. somgenomsom

tillämpadepraktiken oftaigenomförts och hur det NOhaskulle avannars

åtaganden för godtagandesärskildavillkor ochmed uppställandesystemet av

fungerat.förvärvav

frågornaHärvid behandlasutförligt.utformning studerasFörfarandets om

förbud, behovethandläggning, interimistiskaförtidsfristema NOs av en

kravfrågandominans ochbedömningen kravetstandstill-regel, om ev.av

skadlighetsbedömningen,behandlasinflytande. Vidarepå kontrollerande

frivilligaföretagsförvärv och devissförbjuda delmöjligheten ettatt av

åtaganden företag nämnts ovan.av som

huvudavsnitt.fyra efterföljandeinnehållerRapporten

företags-kontrollRegleröversikt utländsk2 rätt.I avsnitt avomavges en

Därefterbehandlas.ochStorbritannien, Västtyskland Norgeförvärv i USA,

8685 ochgällandedebakgrundenbehandlas EGs regler, där utgörs artav

emellertidkonkurrensreglergrundläggandei Romfördraget, vilka är som

företagsförvärv.förkontrollregleri syfteinte utarbetade utgöraär att

förordning.koncentrationsförutförligt redogörs EGsSärskilt nya

i Sverige och belyserförvärvskontrollenöversikt3 samladAvsnitt en avger

1982:729.i konkurrenslagengrundläggande reglernade

rörande deProblemetviktiga frågor.för olikaavsnitt 4 redogörsI

bedömningvarefter följertidsfristema behandlas först,lagstadgade aven

påstandstill-regel, kravetinterimistiskt förbud och behovetregeln av enom

skadlighetsbedömninginflytande denpå kontrollerandedominans och samt

företagsförvärvförbjudamöjlighetenDärefter behandlasgörs. ettattsom

efterförvärvsparterfrivilliga åtaganden görstill viss del desamt som av
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överläggningar med NO. Sist behandlas de erfarenheter haftNO av

informella kontakter företagen.med

innehållerFemte avsnittet utvärdering och slutsatser.

1.2 Olika begrepp

I detta delavsnitt redovisas den allmänna innebörden de begreppav som

ianvänds rapporten.

företagEtt kan definieras många olika svenskt lagspråk före-sätt. I

kommer mycket sällan, eftersom föredrarnormalt användatermen attman

näringsverksamhet eller näringsidkare. juridiskt hänseende förståstermerna I

ofta med företag all verksamhet bedrivs under ochtermen ettsom samma

den s.k. firman, imedan begreppet ekonomisk teori oftanamn, avser en

enhet inom det ekonomiska vilken dirigeras och kontrollerassystemet av en

enhetlig ledning. dennaI används begreppet i betydelsenrapport av en

organisatorisk enhet verksamhet leds, planeras och kontrollerasvars av en

enhetlig ledning och med uppgift producera tjänster.eller dennaIatt varor

definition inbegrips således både fristående juridiska enheter, koncerner och

offentliga företag.

koncernEn betraktas normalt enhet både ekonomisk juridiskochsom en ur

synvinkel. Vanligen förstås härvid företag där moderbolag ägeretten grupp

andra juridiska dotterföretag, i sin kan kontrollera andraturpersoner, som

företag. Koncemförhållanden således oftautgör mycket komplexa för-

hållanden avseende ägarstruktur inflytande.och grundläggande fråganDet

vilkaär kriterier skall avgörande för moder- och dotterbo-ettsom vara om

lagsförhällande skall föreligga. svensk aktiebolagsrätt enligtIanses anses

huvudregeln koncemförhållande uppstå bolagnär har änett ett ensamt mer

hälften rösterna rörande företags aktie- andelskapital.eller Iett annatav

konkurrensrättslig praxis, både nationell internationelloch nivå, knyter
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tillnormalt de bolagsrättsliga kriterierna. Koncembegreppet ärman an

således normalt förbehållet ägarförhållanden bolagsrättsligt kansom

karakteriseras moderdotterbolagsrelationer. medI rapportensom avses

förhållandekoncerner där moderbolag hälften aktiernaänägerett ett mer av

andelama i flera dotterföretag därigenom kontrollerareller ochettresp.

dessas inte förhållandenaverksamhet. Koncembegreppet täcker däremot där

bolag tillsammans hälften företagsmed bolag äger änett ett annat ettmer av

aktier eller förhållanden företag hälftenandelar där exaktägerettresp. av

aktierna andelama.resp.

konkurrensrättslig synvinkel tämligenUr det stela koncembegreppetär av

mindre intresse konkurrensförutsättningama påverkas iävenattgenom

situationer där relationen olika företag inte såmellan stark denär att

konstituerar koncemförhållande. koncentrationsperspektiv detI ärett ett av

företag,betydelse moderbolag i bolagsrättsligutgörastor ett utan attom

mening, har bestämmande inflytande i flera företag.eller andra Ettett ett

bestämmande inflytande föreligga visserligen intekan ägarandelenom

överstiger hälften aktierna ändå ojäm-eller andelama denutgörav men

förligt enhetligt ägda aktieposten, inflytandestörsta Begreppet bestämmande

kan dock inte definieras bedömningenenbart utifrån ägarandelen utan omav

bestämmande inflytande föreligger influeras mängd andraävenett enav

faktorer såsom avtalsmässi bindningar, företagslednings-ga ev. gemensamma

funktioner inflytande företagsledningen, finansiellareelltresp. personer,

bindningar Särskild vidvikt fästs ägarandelen förenad medäretc. om

representation i ledningen företaget någon formellerav annan avom

kontrollfunktion föreligger. denna med bestämmandeI rapport avses

inflytande företag ägarandel ocheller andra faktorer hargrundatt ett av

sådant inflytande företags verksamhet därmed kanöver detett ett annat att

styrningutöva eller kontroll företagets kommersiella åtgärder ochav

strategi.

i föregåendeSom avsnitt företagsförvärv inämnts begreppet rapportenges

vid innebörd. övergripande för allaTermen används begreppetten som
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former samgående företag i form aktie- eller andelsköpmellanav av

antingen företaget aktiemajoriteten formerhela eller eller andra av

företagssammanslagningar koncernbildningar, fusioner, konsolideringt.ex.

företagsförvärvNågon definitionsmässig skillnad mellan begreppen ochetc.

företagssammanslagning således inte bägge begreppen användsutanavses

i angivits. har härvidden vidsträckta betydelse näraBegreppensom

företagskon-i ekonomisk teori förekommandesamband med den termen

uppgivande sin ekonomiskacentration innebär flera företag medatt avsom

självständighet på varaktigt undersättett omgrupperas en gemensam

ledning.

aktie-fullständigt förvärv köp eller andelsposterMed somavses av

i dethälften aktiernaandelarna eller röstetaletänmotsvarar mer av

fullständiga förvärv de förvärvförvärvade företaget. Till räknas även som

företag. partiellainkråmet i Medhela substansen det s.k. ett annatavser

förvärv delar företags verksamhet,här köp betydande t.ex.ettavavses av

elleri tillverkningsavdelning, särskilt viktigaform patenträtter etc.av en

aktierbetydande minoritetsposter eller andelar.köp mer avav

förfarande två flera företagi rättslig bemärkelse där ellerFusion ettavser

tillgångaröverlåtande bolagets upplösesslås antingen detattgenomsamman

absorbtionbolag s.k.och dess tillgångar skulder övertas ett annatavresp.

bilda bolagföretagen förenas övertareller att ett nyttatt somgenom

kombination.tillgångar s.k.bolagens och skulder

ekonomisk mellan flera företagsärskild verksamhetEn typ gemensamav

användssamriskföretag. dennas.k. join Iutgörs rapportventureav

två ellerkarakteriserasför beteckna samarbetebegreppet attatt ett som av

företag,bildarflera från varandra fristående företag ett gemensamt som

Syftet med detjuridisk för särskilt ändamål.utgör etten egen person,

särskilt och resurskrå-ofta utföra kostsammaägda bolaget är attgemensamt

exploateringkonstruktionsarbeten,forsknings- utvecklingsprojekt,vande och

specialproduktion etc.naturresurser,av
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vilkenivanligtvis Övertagandetake-over betecknar oavsettBegreppet ett

detkännetecknasoftabrukar docksker. Take-oversform det attav

i förvärvadesamtliga aktieägare dettillbudförvärvande företaget ettger

Övertagandebegreppet förutsättertillgängliga aktieposter.företaget avseende

hälften företagetsförvärvfråga ändetdock är an-att avav merom

skerÖvertagandehostile take-overdelaraktier. S.k. utanett somavser

Överhuvudtaget brukarstyrelse.företagetsfrån detsamtycke övertagna

atmosfäriförvärv skeranvändas förfrämsttake-overbegreppet avensom

företagsledning.ochellerfrån övrigafientlighet ägaremotstånd och

begreppenkonkurrensbegränsningsrätteni ärbetydelsesärskiltAv storen

begrepp kommermarknaden.relevanta Dessaställning och dendominerande

därför endastskalli framställningen.utförligt Härbehandlasatt senare

Medrättsligt innebär.för vad begreppenredogörasmycket allmänt sett

sin mark-grundföretagdominerande ställning brukar att ett avavses

utsträckning kani betydandeförhållandeneller andranadsandel agera

marknadsandelMånga gånger räckersina konkurrenter.oberoende omenav

föreligga.ställning skalldominerandeför% något40 eller att ansesmer en

marknadsandelarvid mindreföreliggaställning dockkan ävenDominerande

konkur-omständigheter,tillkommandedet krävasdå torde t.ex. svagamen

styrkafinansiellförsprång, överlägsentekniskt etc.renter,

måsteställningdominerandeföretag harkunna avgöraFör ettatt manenom

Vidtill.ställning skall relaterasföretagetsmarknaddenavgränsa som

dendelsproduktmarknaden,delsmåste bestämmaavgränsningen man

denavgränsningarbildar dessaTillsammansgeografiska marknaden.

produktmarknadenbestämningenvidmarknaden. Avgöranderelevanta av

utbytbaraProdukter ärutbytbarhet.substituerbarhetprodukternasär som

uppfattninganvändningsområde, konsumenternastill pris,med hänsyn m.m.

normaltkonkurrensbegränsningsrätten arbetartillhör marknad. I mansamma

bedömningen denVidmarknadsavgränsningar.tämligen smalamed av

transportkostnadertransportmöjligheter ochmarknaden har storgeografiska

betydelse.
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Begreppet den relevanta marknaden utgör nyckeln till förståelsen av
konkurrensregler syfte förhindraär missbruk dominerandeattvars av en
ställning. företagEtt påär snävt avgränsad marknad,stortsom t.ex.en

tegel, kan litet på vidare bestämd marknad, byggnadsmaterial.vara t.ex.en

1.3 Den ekonomiska bakgrunden

En grundläggande utgångspunkt för regleringen konkurrensen i Väst-av

denär marknadsekonomiska grundvalen. Till skillnad fråneuropa ett

centraliserat ekonomiskt där ekonomiska beslut och funktionersystem

sammanförts till enhetliga centrala utgör marknadsekonominorgan en
decentraliserad ekonomi. Ekonomiska beslut och marknadsmässiga

funktioner utgår härvid från självständiga företag arbetar i konkurrens.som

denI marknadsekonomiska modellen konkurrensenär mellan olika företag

den grundläggande mekanismen dessas verksamhet i form beslutstyrsom av
inriktningoch produktion, investeringar rättsligaDen normeringenetc.av

näringslivets organisation och verksamhet utgår följaktligen frånav

föreställningen fria och självständiga företag arbetar i hårdom som
konkurrens. Någon renodlad marknadsekonomi förekommer inte i praktiken

och torde inteheller eftersträvas. såvälI Västeuropa i Förenta Staternasom
har marknadsekonomin modifierats dels statlig styrning och kontroll,genom

dels förekommande konkurrensbegränsningar på marknaden. Dessagenom

ekonomier betecknas därför blandekonomier.som

Konkurrenspolitikens syfte tillvarataär positivade följderyttersta föratt

konsumenterna effektiv, fungerande konkurrens för med sig.som en

Konsumentintresset kan ofta skönjas direkt i fall konkurrenshämmandeav
åtgärder. När det gäller koncentrativa förfaranden framstår dock inte alltid

konsumentintresset lika klart ofta inte kan peka på omedelba-attgenom man

negativa konsumentaspekter. På längre sikt står det dock klartra att

koncentration i näringslivet minskar konkurrensen i regel också ledersom

till förfång för konsumenterna.
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konkurrens-grunden utslagföretag iexpansiva tendensen hos ärDen ett av

ochmarknadsandelarpräglas tävlanmekanismen på marknaden omsom av

på olika ochtillväxten dock ske sättköparkategorier. eftersträvade kanDen

utveckling ochresultatolika medel. Expansion kanmed hjälp ettvara avav

produktutveckling, ökadi formeffektivitetshöjning inom företaget av

investeringar i produktionaktiv marknadsföring,priskonkurrens, etc.

samgåendeförvärvemellertid också ellerExpansionen kan ske avgenom

antingen inom deexpansion kan skeföretag.med andra Denna typ av

likadittills på kanföretaget gärnamarknader agerat avsemensom

inbrytningar marknader.nya

aktiva marknadentill företagKonkurrensmekanismen leder äratt som

hålla sig på denna.konkurrensförmåga för kvarbesitta erforderligmåste att

konkurrenskraften, således reducera konkurren-ochstärka denFör att egna

åtgärder,konkurrenshöjandeföretag, företag vidtafrån andra kan ettsen

Åtgärderna ocksåkan dockinnovationer, aktiv prispolitik etc.t.ex. vara av

avtal ochsåsom konkurrensbegränsandekaraktärkonkurrensbegränsande

andra företag.förvärv av

spännings-står ikonkurrensbegränsande karaktäråtgärderFöretagens ettav

eftersträvade effektiva konkurrensen.till samhälletförhållande den av

expansionstendenser hosnödvändiggörSamtidigt konkurrensensom

konkurrensbegränsandetillväxtsträvanden föranledaföretagen kan dessa

både pris-effekter framträder näreffekter. konkurrensbegränsandeDessa

företag slåsunderlägsnakvalitetsmässigt eller andra skälmässigt, utanutav

koncentrationen åstadkomsföljs nyetablering ochutslagningen näratt av

skillnaden frångrundläggandeföretagsförvärv samgåenden.eller Dengenom

ikoncentration detbådasamhällelig synpunkt mellan dessa är atttyper av

konkurrenskraften dehosförsta fallet koncentrationen utslagär mestett av

effektiviteten inte behöveri andra falleteffektiva företagen medan det vara

expansionen på högrefallet såledesdet första grundasdet avgörande. I en

kon-det andraeffektivitetsgrad företag överleverhos de som men av

nödvändigtvis effektivitetsvinster.följer intecentrationsfallet
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marknadsekonomiI upprätthålls de konkurrenspolitiska målen olikaen av

slags konkurrensregler övergripande syfte hindraär snedvridningattvars av
konkurrensbetingelser marknaden. Till dessa hör reglerna kontrollom av
företagsförvärv utformning innehålloch skiljer sig mellan olikavars

länder. Särskilt intressant den utvecklingär skett på området inom EG.som

följande avsnittI skall därför behandlas förvärvsreglema i några västeuro-

peiska länder och i USA. I avsnitt redogörs sedan för EGs reglerett eget

på området och särskilt ministerrådets förordning kontrollnya om av
företagskoncentrationer.

ÖVERSIKT UTLÄNDSK RÄTT2. AV

2.1 USA

Konkurrensbegränsningslagstiftningen har sina i amerikanskrötter

rättstradition där antitrustlagstiftningen sedan länge utgjort mycket välen

utvecklad och central del rättsordningen. amerikanskaDen antitrust-av

lagstiftningen bygger i första hand på federaladen Sherman Act som

infördes 1890. lagDenna har sedan kompletterats tillkommenav senare

lagstiftning, främst Clayton ochAct Federal Trade Commission Act, båda

från 1914. Vidare företagsförvärvkan angripas med stöd delstatligaav

antitrustlagar. De konkurrensrättsliga författningarna innehåller generella

förbudsregler språkligt ganska utformadeär bestämdasett vagt utansom

avgränsningar eller påbjudna bedömningsnormer. traditionAv åtnjuter de

tillämpande Antitrust Division vid Department of Justice, Federalorganen

Commission,Trade FTC och de federala domstolarna handlings-storen

frihet i fråga tolkningen tillämpningenoch författningama. Däravom av

följer synnerligenden rikhaltiga rättspraxisatt utvecklats utgörsom en

ovärderlig rättskälla.

viktigasteDe bestämmelserna i Sherman lyder iAct utdrag:
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otherwise,offormthecombination trust orSec Every orContract,

several States,theof traderestraint orinConspiracy, amongcommerceor

illegal...bedeclarednations,foreignwith to

monopolize,monopolize,shall towho attempt or2.Scc Every orperson
monopolizeotherwith toconspire anycombine persons,person oranyor

foreignwithseveral States,thetradeof the oramongpart commerceor

of misdemeanor...guiltydeemedshall benations, a

barakanActÅtal enligt Shermandomstolfederalvidförbudstalaneller

såsomenskildaförmöjlighetfinns parter,DockDivision.Antitrustföras av
trebleHärvid kanskadeståndstalan.föraoch konsumenter,konkurrenter att

andelmycketEnskadestånd utdömas. stortrefaldigt avdamages

företagmellanskadeståndsmålkonkurrensmålen utgörs avnumera

antitrustlagama.överträdelserföranledda avav

utförsäljningdivestitureföreläggandedomstol resp.kanVidare omge
på allmännaförsäljningförståsdivestitureMedupplösning.dissolution

dissolu-medochtillgångarnaelleraktiernaförvärvadedemarknaden av
flertalikoncernmarknadsdominerande ettupplösningtion av enavses

ochingripandemycketremedier ärfristående enheter. Dessa synessom

utfärdasig mednöjttillämpningenpraktiska atti dendomstolarnaharoftast

företagetför huråläggandenförbud ellerexplicitadvs.injunctions,s.k.

konkurrensrelationer.i olikauppträdaskall

konkur-förbudgenerella motstadgandenaordalydelsen utgörEnligt

samarbeteelleravtali formförfaranden annatrensbegränsande resp.av
rättstill-ställning. Idominerandemonopol elleruppnåi syfteåtgärder att

domstolar-innebärofrule atts.k.docktillämpaslämpningen somreasonen
konkurrensbegränsningamasprövningflexibelfriare ochgör avmerenna

ifrågasättaföretas detfalletsärskildavärdering i dettillåtlighet. En av

konkurrenslag-relation tillochkaraktärförfarandetskonkurrensbegränsande
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stiftningens målsättning. Vidare innefattas möjlighet avföra mindreatten

tämligen harmlösa konkurrensbegränsningar, de minimis-regeln.

Clayton Act tillkom för effektivisera ochatt kontrollenstrama upp av
konkurrensbegränsningar. Talan enligt Clayton kan förasAct Antitrustav
Division eller Federal Trade Commission FTC. Av särskilt intresse denär

bestämmelse särskilt riktar sig sammanslagning företagmot Sec.som av
7 och efter lagändring 1950 i sin centrala del lyder:som en

that Corporation engaged in shall acquire, directlyno commerce or
indirectly, the whole of the stock other share capital-part or theor any or

of another Corporationassets engaged also in where in lineCommerce, any
of section of the the effect of such aquisitioncommerce countryany may
be substantially lessen competition,to tend monopoly.to to createor a

Clayton Act inteär straffsanktionerad sanktionema utgörs förbudutan av
skadestånd. Vidare kan de nämnda sanktionema divestitureresp. ovan resp.

dissolution komma ifråga. Begreppet företagssammanslagning skall förstås

vidsträckt och förutsätter någon fusion eller koncembildning i associa-

tionsrättslig mening det avgörande är företagutan direkt ellerettom
indirekt skaffar sig dominerande inflytande i företag.ett ett annat

En generell förutsättning för Clayton tillämplighetActs den konkur-är att

rensbegränsande effekten may be substantially lessen competition tendto or

monopoly.to create Detta begränsningsrekvisit möjliggör vissa en
flexibilitet i tillämpningen inteär påbjuda likaavsett attmen storen
rörelsefrihet rule ofsom reason.

Sec. 7 alla företagskoncentration. Både horisontella,typer vertikalaavser av

och diagonala konglomerat förvärv faller under bestämmelsens till-

lämpningsomräde. Avgörande för bedömningen koncentrationensär effekter

på konkurrensen. Det centrala alltså förvärvetsär sannolika effekt ärom

substantially lessen competition påto den relevanta marknaden. Det
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till skadligaalltså inte påvisas förvärvet skulle leda konkretabehöver att

Eftereffekter. tillämplig s.k. joint komplette-Sec. 7 är även ventures. en

1976 förvärv vissring i gjordes förhandsanmälanSec. 7 A är av avsom

obligatorisk, Hart-Scott-Rodinostorlek den s.k. Act.

FederalVerksamheten vid Federal Trade Commission FTC regleras av

fristående frånCommission administrativ myndighetTrade Act. FTC är en
Även obligatorisktdomstolsorganisationen. tillämparåklagar- och FTC ett

relativtanmälningssystem. Trösklarna för skyldighet till förhandsanmälan är

År 1989 2800 förvärv. Anmälningsskyldighetenlågt anmäldes ärsatta. ca

gjorts still-period på istraffsanktionerad. Efter det anmälan löper standen

fullföljas. Vid30 dagar innan förvärvet får anmälan skall lämnasregel

fastställda formulär.detaljerad ekonomisk information enligt Avhörs

dagarsperiodensantitrustmyndighetema före 30 slut, med begärant.ex. om

ytterligare information, förlängs still-perioden.stand

antitrustlagstiftningen förbigåsdelstatliga här.Den

tillämpningför förvärvskontrollreglernas innebörd och deGrundläggande är

prejudicerande träffats i amerikanska högsta domstolenavgöranden som

utfärdats antitrust-Riktlinjer för tillämpningen harSupreme Court. av

myndighetema. praxis vissa svängningar varit påtagliga. Allmänt harharI

utvecklingen 1980-talet gått mindre rigid tillämpningunder mot en av

Ingripandefusionskontrollreglema kännetecknade 1970-talet.vadän som

fallkonglomeratförvärv i inte förekomma. flestatycks regel Demot numera

ingripande horisontella förvärv. Viss vägledningdär sker gäller ettger

1963 fallet Unitedledande avgörande Court StatesSupreme v.av

Philadelphia National uttalade förvärvBank, där domstolen att som ger en

påtaglig30 samtidigt tillmarknadsandel % eller och leder enav mer som

företagskoncentrationen striderökning i på den marknaden normalt mot art

förvärvetsåvida inte finns bevisning klargör7 Clayton detAct, attsom

Härvidsannolikt inte har sådan konkurrenshämmande effekt. beaktas bl.a.

alltför långtgående minskning fristående agerande företagantaletatt en av
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ipå marknaden Ökar risken för collusion otillåten samverkan, t.ex.

prisfrägor. Ingripande vertikala förvärv har också skett i betydandemot

utsträckning. sig främst fall köperhär där leverantörerDet rör om upp

detaljhandelskedjor vice Härvid beaktas bl.a. riskerna föroch versa.

marknadsinträde förförsvårat utomstående företag.

2.2 Storbritannien

1965Kontroll företagsförvärv infördes i Storbritannien Monopo-av genom

insiktenlies införda regleringen lägand Act. Bakom denMergers attom

vissa koncentrationsförfaranden hade negativa effekter på konkurrensen samt

inflytande frän amerikanska regleringen. 1973 Monopoliesdenett ersattes

1976and den idag Fair Trading sedanMergers Act gällande Actav som

ingår i Restrictive Practices Storbritannien Office ofTrade Act. I utövar

företagsförvärv.Fair Trading kontrollen konkretaOFT Den ut-av

redningen undersökningen företagsförvärv företas Monopoliesoch andavav

CommissionMergers MMC.

Storbritanniens förvärvskontroll kan pragmatisk och neutral;sägas vara

skadligaföretagsförvärv utgångspunkt sig goda eller utananses som vare

undersöks i perspektiv utifrån sina förutsättningar. Nack-brettett egna

falloch fördelarna alltid i varje enskilt det allmännadelarna vägs mot

intresset några schematiska riktlinjer inte utarbetats.och regler eller har

falla inomcentrala kriteriet för företagsförvärv skall tillämpnings-Det att ett

området för Fair Trading fråga situation därdet skallAct är att vara om en

två självständiga företag sammanförs äganderätteller flera under gemensam

företagetkontroll. Vidare situationen enderanämns attresp. gemensam

transaktion mellanupphör drivas till följd något elleratt av arrangemang

företagen.
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olikadrivsdekontroll bl.a.under avomFöretagen gemensamvaraanses
ellerochkontrollerasi sinjuridiska personsammatur enavsompersoner

uppstår.moderdotterbolagsförhållandeettsamt ompersoneravgrupp
olikaiföreliggakontroll kan treKortfattat kan sägas att ansesgemensam

förmågaochpolicykontrollera attförmågafaktisk kontroll,situationer; att

Även minoritetspostbetydandeförvärvpolicy.påverkaavsevärt ett enav

policy.företagetspåverkamöjligtdetnormalt göra atti företagett anses

någotmåsteundersökningförbli aktuelltskallföretagsförväwet avFör att

marknadsandeldenskallantingenuppfyllda:kriterier somföljande vara
så% ellertill 25uppgåellerförvärvetförstärksellerskapas passeragenom

pund.30 miljonerminstmotsvarandetillgångarinnefattaöverlåtelsenskall

minstellerengelskt ettföretagen är attminst avVidare krävs ettatt av

bolag.engelsktkontrollerasskallföretagen ettav

harundersökningsförfarandespecielltmycketråderStorbritannien somI ett

fusionskontrollregleringen.tillämpningenpraktiskaför denbetydelse avstor

initiativinteföreligger tasanmälningsskyldighet utanobligatorisk avNågon

Panel MP.tillhänskjutas MergersskallfalletprövarOFT enomsom
definner1989. MPfall Om attfall 14litet antalganskaiskerDetta ett

forof Statetillfrågan Secretaryhänskjutsuppfyllsrekvisitennämndaovan
förMMCtillvidarefallethänskjutabeslutasin kani attTrade tursom

undersökning.vidare

till MMChänskjuts vidaregenomförtsinteföretagsförvärv ännuNär ett som
stadgarreglerinträder attundersökningförföremålblirdäroch som

hän-inteOmundersökningstiden.undergenomförasfårinteförvärvet

förvärvgenomföratillåtet ettdäremotdetMMC skett är atttillskjutande

försigkvalificerarförvärvetmedvetna enär attäven parterna omom
förvärvetendastMMC skertillfallHänskjutandeundersökning. omettav
ellerpå konkurrensenverkningarnegativaallvarligamedföra ombefaras

MMCslångtgående sätt.för närträdssamhälleliga intressen ettandra

delstillställningvanligtvismed tar omgranskning avslutas rapport somen
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de formella förutsättningarna för kontroll varit uppfyllda, dels förvärvetom
medför skadliga effekter från allmän synpunkt. Vid bedömningen denav

frågan beaktas bl.a. förvärvets inverkansenare på teknikutvecklingen,

sysselsättningen, företagens effektivitet och kostnadsutveckling samt
engelska företags konkurrenskraft utanför Storbritannien. fallDe som
befunnits skadliga har i praktiken i regel gällt horisontella förvärv, lettsom
till uppkomsten höga marknadsandelar.av

Sedan MMCs slutliga framlagts beslutarrapport Secretary of State på

politisk nivå konkreta åtgärder skall vidtas, såsom förbudom förvärvetmot
eller ålägganden iakttagande särskilda förhällningsregler.om av

2.3 Tyskland

Den tyska konkurrensbegränsningsrätten i förhållandeär till andra länder

mycket omfattande. Gällande konkurrenslag i Tyskland, Gesetz gegen
Wettbewerbsbeschränkungen GWB, innehåller detaljerade regler deom
flesta konkurrensbegränsandetyper förfaranden och innefattarav regler

rörande förvärvskontroll. Lagen tillämpas primärt Bundeskartellamt, denav
tyska konkurrensmyndigheten med isäte Berlin. Beslut träffade av
Bundeskartellamt kan överklagas i domstol.

Kännetecknande för förvärvskontrollen är dess anknytning till begreppet

missbruk dominerande ställning. Den tyska begreppsteorinav har härvid

utövat omfattande inflytandeett på den nordiska rätten och influeratäven

EGs konkurrensregler.

En förutsättninggenerell för förvärvsreglemas tillämplighet för-är att
farandet faller under begreppet sammanslagning Zusammenschluss. I en
s.k. catch-all clause stadgas alla slags förfarandenatt leder till att ettsom
företag uppnår dominerande inflytandeett i företagett annat utgöraanses
sammanslagning.
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avgörande såledesDet förvärvetär medför dominerande inflytande.ettom

När det gäller förvärv företags aktier tillräckligtett att ettav anges

inflytande uppkommer det sammanlagda innehavet 25 %motsvararom av

röstetalet. andra fallI förutsättningslöstprövas förfarandet leder till ettom

dominerande inflytande. Bland åtgärder varigenom minst hälftenannat anses

styrelseledamötema blir identiska s.k. sammankopplade styrelserav

Ävenkonstituera erforderlig dominans. joint kontrollerasventures som

två eller flera företag omfattas.gemensamt av

obligatoriskEn anmälningsskyldighet i efterhandföreligger för förvärv av
viss storlek. Anmälningsskyldighet gäller för förvärv leder till attsom en

marknadsandel på 20 % uppnås förstärkseller eller något deom av

involverade företagen innanredan hade marknadsandel 20på %. Vidareen

föreligger anmälningsskyldighet antalet i företagenanställda uppgår tillom

minst l0 000 eller den totala omsättningen world-wide 500motsvarar

miljoner DM. Denna anmälningsskyldighet skall fullgöras eftersnarast

företagsförvärvets genomförande.

tyskaDen lagstiftningen innehåller dock även regler obligatoriskom
förhandsanmälan. Förhandsanmälan obligatorisk i situationerär när ett av
de involverade företagen har omsättning motsvarande 2 miljarder påDMen

världsbasis eller minstnär tvâ företag vardera har omsättning på len

miljard fallDM där sammanslagningen skall genomföras enligtsamt lag och

delstatlig dettarätt gäller företrädesvis bank- och försäkringsbranschema.

Skall företagsförvärv förhandsanmälas inteett är det tillåtet genomföraatt

transaktionen innan Bundeskartellamt, inom för vissa tidsgränser harramen

meddelat förfarandet inte föranleder tillämpning förbudsreglema.att av

Vid den konkreta bedömningen företagsförvärvs tillåtlighet ärettav

huvudregeln, förvärvet skall förbjudas såvida det leder tillatt eller

förstärker marknadsdominerande ställning. lagstiftningenIen attanges

marknadsdominerande ställning föreligger företag inte någranär harett

konkurrenter, inte förär någon betydande konkurrens på den relevantautsatt
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sina konkurrenter.förhållande tillibehärskar marknadenmarknaden eller

finansiellamarknadsandelen,särskiltdetta avseende beaktasI resurser,

relevantaetableringshinder denpotentiell förekommandekonkurrens,

ledningTillinnovationsgrad.utvecklings- ochmarknadensmarknaden samt

föreligger uppställermarknadsdominansfråganför bedömningen omav

detaljerings-uppvisar högpresumtioner.vissa fastalagstiftningen Dessa en

varjei principsyftet fångabakomliggandeavspeglar detgrad och att upp

dominerandeförstärkerleder till ellerform koncentration ensomav

fångar alla slagspresumtionsreglernaställning. skall påpekasDet att upp

diagonalaoch severtikalaföretagsförvärv, horisontella,dvs.typer av

dominerandeSärskiltkonglomeratförvärv. kansärskilt 23 nämnas atta om

l3.överstigermarknadsandelenställning presumeras om

existerandeförstärkning redantilläggas det gällerskall närDet att av en

myckettillförvärv ledermarknadsdominerande ställning är även ensom

praxis harbetydelsefulla. Iökning marknadsandelenblygsam manav

1 %.marknadsandelytterligareinneburitingripit förvärvmot caomensom

Även uppfyllda finnsförbud skullekriterierna förde formella ett varaom

marknadsdominerandefria förfarandet,möjlighetdet trots attatt enen

förbättringmedförförvärvetförstärks, nämligenställning skapas eller enom

ökadnegativa effekternadekonkurrensförhållandena överväger avsomav

förskapandetdock endastkoncentration §24 1. Regeln enavavser

inblandadeför deFördelarmarknadsstruktur.konkurrensen gynnsammer

arbetstillfällen,bevarandesamhälleliga synpunkter,företagen eller t.ex. av

inte i beaktande.tas

vilketföretagsförvärvförbjuditi praxiskanDet nämnas att genom enman

finansiellasammanbundits medställningmarknadsdominerande resurser,

ellerbesläktadeverksammaförutsättning företagenunder att var

marknader.angränsande
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Bundeskartellamt kan dispensfall då företagsförvärv förbjuditsdeI ett av

möjlighetförbudet ekonomiministern har bedömafrån sökas hos attsom

Vidare kan Bundeskartell-förvärvets effekter från allmän synpunkt.även

överklagas inför domstol.beslutamts

förvärvskontrollen präglatsSammanfattningsvis den tyskakan sägas att av

tillregleringen dock tillämpningenamerikanska. tyska anknyterden Den

tillämpningsområde.ställning vilket smalarebegreppet dominerande ettger

tolkningenframhållas fasta regler finns avseendebör dock deDet att som

i tämligen antalmarknadsdominans resulterarbegreppet stortatt ettav

skallförstärka marknadsdominans.förfaranden leda till eller Detanses

verkligaockså påpekas regleringen möjlighet beakta deden tyska attatt ger

tillämpningen huvudsakligen knuteneffekterna på ärkonkurrensen trots att

bedömning från allmän synpunkttill dominerande ställningen. Någonden

inte rättsligaföretas dock i det förfarandet.

förvärvskontrollenpraktiken får tillämpningen i BundeskartellamtI av

anmälningarna caliberal och försiktig. någraEndastsägas procent avvara

sida.från Bundeskartellamts800år leder till någon form ingripandeav

nås under-flertalet fallfall gäller i horisontella förvärv.regel IDessa

någradomstolsprövning.handslösningar. fåtal fall går till IEtt upp-

Daimler-Benz ochnyligenmärksammade fall, bl.a. samgåendet mellan

bedömning iövergripandeekonomiministern efterMesserschmidt, har en

Bundeskartellamt bedömtigenom förvärvhuvudsak släppt somsom

otillåtna.

konkurrens-Ekonomiministern till förhållandenkan hänsyn rörta som

sysselsättnings- exportaspekter.aspekter, ocht.ex.
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2.4 Norge

Införande förvärvskontroll har iövervägts Danmark och Finland harav men

blivit införd. Särskilt kan den omfattande omarbetningnoteras att som

nyligen företagits den danska lagstiftningen och lett till införandetav som

1989 års konkurrencelov inte innefattat införande dylik kontroll, någotav av

hade på utredningsstadiet.övervägts tvåDe huvudskäl härvidsom som

anförts har varit den inhemska marknadens begränsade storlek och

utvecklingen på området inom EG.

Finland har införandeI lagstiftning förvärvskontroll avvisats iav om

samband med tillkomsten 1988 års lag konkurrensbegränsningar.av nya om

har dock införtMan viss lagstadgad anmälningsskyldighet. Enligt ll §en

finska kan konkurrensverketKBL ålägga näringsidkare haren som

dominerande ställning på marknaden företagsförvärvanmäla kanatt som

få betydande inverkan på konkurrensförhållandena.antas Detta stadgandeen

har bedömts kunna vissaha förebyggande effekter.

harI Norge däremot förvärvskontroll tillkommit 1988 reglerattgenom om

bedriftserverv införts § 42 i prisloven. Enligt denna kansom en ny a

prisrådet ingripa bedriftserverv leder till förstärkerellermot som en

väsentlig begränsning konkurrensen skulle till skada förav som vara

almene interesser. Ingripande kan formenha förbud förvärvet,motav

påbud aktieavhändelse eller andra bestämmelser för motverkaatt attom

förvärvet begränsar konkurrensen till förskada allmänna intressen. Innan

beslut fattas ingripande bör tillfälle påmedparterna attom ges en

frivillig lösning saken.av

motivenI Pristidendese 1988 10 framhålls bedriftserverv äratt termennr

avsedd den svenska företagsförvärv.lagens Någonatt motsvara term

formaliserad anmälnings- eller förhandsgodkännandeordning inte införts.har

motivenI framhålls vid bedömningen bör särskild hänsyn till denatt taman
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importkonkurrenskonkurrenssituationen och förekomsteninternationella av

nyetableringsmöjligheter.och

administrativa föreskrifter.i särskilda AvTill stadgandet prisloven anknyter

förstaadministrerar prisloven, i handframgår prisdirektoratet,dessa att som

inte skalllösningar först detta lyckasuppnå frivilliga ochskall söka om

Särskilda tidsfristerprisrådet ingripande.direktoratet ansöka hos om

år efter detförvärv skeuppställs. ingripande kan än ettmot ett senare

prisrådet förlängaFinns särskilda skäl kan dockslutliga ingående.avtalets

frist till två år.denna

fall, Procordia1989 svenska ABsPrisrådet har uppmärksammatprövat ett

bryggeri. Procordia hadeBryggeri,förvärv Norges näst störstaHansaav

bryggerinäringen i Sverige Pripps och Falkenhuvuddelenkontroll över av

fannbryggeri Prisrådetminoritetsägarintresse ioch Norges största Nora.ett

åladei bryggeriindustri ochskadligt för konkurrensen norskförvärvet

från beslutet,aktierna i inom fyra månaderProcordia avhända sig Hansaatt

ägarintressen itid avvecklade sina Norasåvida inte Procordia inom samma

Pristidende 1989 7.se nr

EG2.5

EGmarkna-för samtliga företagkonkurrensregler gällerEGs som agerar

svenskaför desåledes betydelseden. EGs förvärvskontroll är storav

EG-marknadenpå EG-marknaden. Genomföretagens agerande att

företag detför många svenska ärexportmarknaderrepresenterar stora av

gällandeenlighet med dei sin handlar ivikt företagen verksamhetatt

sanktioner kankännbarakonkurrensreglema vid äventyr att annarsav
Å föremål förbliföretagensidan riskerar svenskadrabba dem. attena

för-konkurrensbegrånsandeingripanden i fallundersökningar och av

Å konkurrensreglemasidan företagfaranden. har svenskaandra nytta av

på Gemensam-konkurrens denfri och obundende säkerställeratt engenom
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marknaden, vilket har förbetydelse mindre och medelstora svenskastorma

exportföretag.

förordningenInnan kontroll företagskoncentrationer rådsförordningom av

406489 i december 1989 förvärvskontroll endast möjligantogs mednr var

tillämpning de grundläggande konkurrensreglema i Romfördragetav av

1957 85 och 86.art

85 principielltArt förbudutgör konkurrensbegränsande avtalett mot som

påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Alla förfaranden strider motsom

85 l ogiltiga enligtär huvudprincipen uttrycks iart Dock kanp som p

enligt 3 EG-kommissionen medge undantag betr förfaranden frånp som

allmän synpunkt framstår nyttiga. Undantaget tillämpasär påavsett attsom

mindre och medelstora företag. efterDetta sker tillanmälan EG-kommissio-

handhar den administrativa tillämpningen 85 rådsför-artnen, som av

ordning 1762.nr

Vissa vanliga frånoch EGs synpunkt mindre allvarliga konkur-typer av

rensbegränsningar har dock befriats från anmälningsskyldighet. Vidare har

vissa mindre långtgående konkurrensbegränsande avtal undantagits från

tillämpningsområdet s.k. gruppundantagsförordningar. Företagen kangenom

även underställa kommissionen avtal med begäranatt ettgenom ettom

uttalande innebörd förfarandet inte strider 85 1 erhålla s.k.att mot artav p

negativattest, dvs. besked inteavtalet strider 85.ett att mot art

Förbudet konkurrensbegränsande avtal kompletteras förbudmedmot ett mot

missbruk dominerande ställning i 86. förbudetDet riktar sigartav senare

konkurrensbegränsningar företag tillämpar ensidigt tillmot skillnadettsom

från 85 förfarandensamordnade mellan flera företag.art som avser

85Art och 86 inteär utarbetade i syfte kontrollreglerutgöra föratt

företagsförvärv EG-planet har tidigare i viss utsträckning använtsmen
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Tillämpnings-förvärvskontroll.förinstrumentEG-kommissionen somav

varit uppenbara.emellertidsvårigheterna har

utgångspunktengrundläggande86 dentillämpning ärVid artaven
dominerandeställning. kunna avgöradominerande Förbegreppet att om en

marknadpå vilkenmarknaden, dvs.relevantamåste denföreliggerställning

Härvid delsavgörsföreligga,skall avgränsas.ställningendominerandeden

geografisktimarknadenrelevantaproduktmarknaden, dels denden relevanta

meddet räckerförfattningstextenuttalas iexplicitdär dethänseende att en

Marknaden.väsentlig del den Gemensammapåställningdominerande aven

i hög gradmarknadenden relevantatillämpningenpraktiskadenEhuru av

utbildatEG-domstolenfallet hari enskildaomständigheterna detpräglas av

produkt-bestämningenvidbedömningsprinciper. Avgörandevissa av

interchangeability,substituerbarhetinbördesprodukternasmarknaden är

kan relateraskriteriertill objektivahandi förstavarvid hänsyn tas som

användning ävenpris,dess karaktär,produkten såsomtill självadirekt men

demandof supply andand thecompetitive conditionstill the structure on

3461. Allmänt1983 E.C.R.CommissionMichelin32281marketthe v.

försubstituerbarhetpåtämligen höga kravställs attdetkan sägas att

interchange-reasonablemarknadtillhöraskallprodukterna sammaanses

Commis-Co.Continental Can Inc.andEuropemballage Corp.ability, vse

199.215, 1973 C.M.L.R.1973672 E.C.R.sion

ställning klargöras. Härdominerandeinnebörden begreppetVidare måste av

praxisHittillsvarandebetydelse.avgörandemarknadsandelföretagetshar en

dominerandekonstituerar60-80 % i sigmarknadsandelarvisar högaatt en

domine-leda till20-40 %marknadsandelarställning, medan ansetts enom

starksåsomfaktorerförutsättning andraställning endast underrande att

handen.varit förställning, konkurrenterfinansiell etc.svaga

86Continental se ovani fallet Can1973 fastslog att artEG-domstolen

ställningdominerandetillföretagsförvärv ledertillämpaskan att ensom

emellertid defannDomstolenmarknaden. attrelevantaförstärks den
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faktiska omständigheterna bakom avgränsningen de relevanta marknader-av

inte klarlagda och något förbud förvärvet därför inteatt kundena motvar

meddelas. En mängd olika hinder och avgränsningar leder tillsammantaget

86 i praktiken inte förmår tjänaatt art någon ändamålsenlig grundvalsom

för utbyggd kontroll företagsförvärv. förhållandeDetta avspeglar sigen av

i faktumdet Continental Can-avgörandetatt är det enda i sitt slag som
EG-kommissionen fört vidare till EG-domstolen. Stadgandet har dock i

några fall åberopats grund för informella kontakter mellan Kommissio-som

och företag planerar någon form sammanslagning eller förvärvnen som av

se avsnitt 2.6 nedan.

inteAtt det finns hinder för tillämpningen det grundläggande förbudetav

konkurrensbegränsande avtal i 85mot på olika former koncentrativaart av
förfaranden fastslog domstolen 1987 i fallet Philip Morris British-American

Tobacco Co. Ltd BATR.J Reynolds Industries Inc. Commission, 142v.
15684, 1988 4 C.M.L.R. 24. 85Art torde härvid tillämplig bådevara

på fullständiga och partiella förvärv. Det har betydelse förstorsenare

förvärv aktier i konkurrentföretag. Philip Morris-avgörandet leder tillav

slutsatsen förvärv aktieposter i sigatt eller tillsammans med andraav som

omständigheter t.ex. styrelserepresentation eller överenskommelser om
samarbete mellan företagen leder till förvärvandedet företaget uppnåratt

rättslig eller faktisk kontroll konkurrent kan strida 85.mot artav en

Minoritetsposter torde inte i sig konstituera erforderlig kontroll vidmen
förvärv minoritetsposterstörre ställs det sannolikt inte några högre kravav

förekomsten tillkommande omständigheter för den effektentotalaattav

kan karakteriseras konkurrenshämmande förfarande i stridett medsom art

85
.

Tillämpning 85 vid s.k. take är dock förknippat formellaart medav overs

och praktiska svårigheter. bl.a. innefattas enligt inteordalydelsen trans-

aktioner mellan näringsidkare och privatpersoner i stadgandets tillämpnings-

område. Vidare leder den obligatoriska ogiltighetssanktionen avseende de

bakomliggande avtalen till praktiska problem. Slutligen viddet s.k.stora är
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från detsamtyckeövertaganden skerdvs.fientliga take utansomovers

något avtal ellerpåvisaledning svårtföretagetsförvärvade att att

vilket enligtkonkurrensbegränsningen, krävsföregåttförfarandesamordnat

ordalydelse.artikelns

uppenbaraoch defullbordandet den inre marknadenanledningMed avav

för för-behäftade med såsom instrument85 86ochbrister ärartsom

förslag tillintensivt arbetat medEG-kommissionenharvärvskontroll, en

framleddeföretagsförvärv. arbeteförordning för kontroll Dettasärskild av

rådsförordningföretagskoncentrationerkontrolltill förordningen nrom av

undertakingsconcentrationcontrol of between406489 the antogssomon

199021ikraft septemberministerråd i 1989 ochdecember trättEGs somav

1990,21version i Official Journalspråkligt korrigeradpublicerad i sept

257.No L

avdelningar: avgränsningeni centralaFörordningen kan indelas tre av

koncentrationen skallkravet påtillämpningsområdeförordningens attgenom

koncentrationsbegreppetEG-dimension; definitionen samtavvara av

tillämpas. Tillbedömningskriterier skall dettavilka materiellafrågan som

frågan hurobligatorisk förhandsanmälanreglerkommer samt omom

till existerande nationella kontrollsystem.förordningen förhåller sig

i förordningenEGdimension lRekvisitet förvärvet skall artatt vara av

grundläggandebildade företagsenheten.till den Detrelaterar storleken av

koncentrativamindrefrån förordningens uteslutasyftet är normsystematt

påringa ingen effekt den Gemensammaförfaranden endast har ellersom

för för-falla inomföretagsförvärv skallMarknaden. För att ett ramen

någotenligt huvudregeln delstillämpningsområdeordningens krävs att av

deti flera medlemsstaterföretagen har påtaglig verksamhetde involverade

omsättningen världs-kriteriet, den uppnåddageografiska delss.k. att

35 miljarder kr denöverstiga miljarderbasis skall 5 ECU attsamtca

två in-för och minstomsättningen inom EGsammanlagda vart ett av

miljarderöverstiga 250 miljoner 1.75skall ECUvolverade företag ca
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kr, det s.k. omsättningskriteriet.Se betr omprövning dessa be-ev. av

loppströsklar avsnitt 2.6 nedan. bankerFör gäller tröskelkriterium isom

stället för omsättningen 10 % tillgångarna överstiger 5 miljarderatt av

ECU. Förordningen vidare tillämpligär på företag har sin huvudsakligasom

verksamhet utanför företagenEG har väsentliga aktiviteter inom EG.om

Med väsentliga aktiviteter förstås företagen har dotterbolag ellert.ex. att

andra knytningar till EG-marknaden. Förordningen dock inteär tillämplig

och företagen uppnår 23 den erforderligavart ett omsättningenom av av

EG-marknaden i och medlemsstat. Syftet såledesär endastatten samma

angripa konkurrensbegränsande effekter på samhandeln mellan med-

lemsstatema. I det sistnämnda fallet, det s.k. Tysklandsundantaget, är

medlemsstaterna i behörigaEG tillämpa nationell konkurrenslagstiftning.att

övrigtI EGs fusionskontrollär inom för koncentrationsförordningenramen

exklusiv i den meningen medlemsstaternas konkurrenslagstiftning inte fåratt

tillämpas.

Förordningens tillämpningsområde avgränsas definitionenäven av av
begreppet koncentration 3art i förordningen. Definitionen för-är

hållandevis bred. Avfattningen lämnar dock i vissa hänseenden förutrymme

olika tolkningar och det kan konstateras den konkreta innebördenatt av
begreppsförklaringen inte helt klar. Svårighetemaär anknyter till vad som

exakt förstås med företagssammanslagning den föga klargörandesamten

definitionen aktieförvärv medför bestämmande inflytande i detettav som

förvärvade företaget. sistnämndaI hänseende kan förordningensnämnas att

definition bestämmande inflytande direkt eller indirekt kontroll helaav av

eller del företaget inte överensstämmer med den definition tidigareav som

givits i rättspraxis Philip Morris-fallet. Detta leder till det i dagslägetatt

får oklart förordningen anknyter till själva aktieförvärvet i siganses om

eller till den uppnådda kontrollfunktionen.

Avgränsningen förordningens tillämpningsområde kompliceras ytterligareav

det klart uttalas förfaranden har till syfteatt eller effektattgenom attsom

samordna kommersiella beteenden hos självständiga företag skall innefattas
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iförfarandenundantagnadessaTanken ärkoncentrationsbegreppet. atti

avgränsningdock dennapraktiken är85.enligt Iskallhand prövasförsta art

skallkriteriervilkafråga sigkanochalltid klar varainte somman
iminoritetspostförvärvbedömagällerdetavgörande ettnär att enavom

förändringstrukturellförformföretag utgör permanentkonkurrerandeett en

förvärvetellertillämpningsområdeförordningensunderfaller omsom
kommersi-detsamordnasyfteiförfarandeuppfattasskall attistället ettsom

frånuteslutetdärmedföretag ochsjälvständigamellanbeteendetella vara

förordningens normsystem.

dekompromiss mellanbedömningsprinciperna utgörmateriellaDe en

förnationellai degäller normsystembedömningskriterier somsom
Storbritan-Västtyskland ochfrämsti medlemstatematillämpasnärvarande

med denförenligförklarasskallföretagskoncentrationnien. En vara

dominerandeförstärkerellerskapardenMarknadenGemensamma enom
utvecklingenellerförekomstenväsentligt hämmarställning av ensom

delbetydligellerMarknadenpå den Gemensammaeffektiv konkurrens en

förordningenbetydelsefull85 är attSkillnadendärav. gentemot art genom

Beträffandeställning.dominerandetill begreppetanknyteruttryckligen

beträffandetill vadhänvisas sagtsbegreppdettainnebörden ovanav
denbedömningenVid86.tillpraxis i anslutningEG-domstolens art om

detkonkurrenstestet ärs.k.väsentligt dethämmaskonkurrenseneffektiva

minskningenreellakoncentrationsökningen densjälvainteavgörande utan

marknadsandelenuppnåddadock denHärvid harkonkurrensen. enav
principer harinledandeförordningensbetydelse.avgörande I presum-en

skall hämmaintekoncentrationeninnebördinfogatstionsregel att ansesav

tilluppgår änintemarknadsandelensåvidakonkurrenseneffektivaden mer

fogatsharTill konkurrenstestet ettmarknaden.relevanta% den25 av
kommerväsentlighetskravutsträckning detta attvilkenväsentlighetskrav. I

förekomstenstadgasVidareoklart.räckviddförordningens är attbegränsa

konkurrenstestet.vidsärskilt beaktasskallinternationell konkurrensav
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2.6 Förfarandet inom EGs kontrollsystem

Koncentrationsförordningen med tillämpningsföreskrifter bygger på

huvudprincipen samtliga förvärv falleratt under dess tillämpnings-som
område enligt beloppströsklarna måste förhandsanmälas till kommissionen

vecka efterparterna avtalet ingåtts,senastav offentliggörandetatten ettav
take over-anbud eller förvärvet kontrollerande andel.av en

Bakom anmälningsskyldigheten ligger två huvudsyften. Dels utgör

anmälningssystemet förutsättning för de involverade företagenatten skall

erhålla besked huruvida förvärvetett strider förordningen eller ej,mot dels

detär förutsättning för Kommissionen skallatt kunnaen utöva effektiven
och heltäckande kontroll.

Granskningsproceduren inleds därefter med ställningstagandeett av
Kommissionen rörande frågan den anmälda, planerade koncentrationsät-om

gården faller inom förordningens tillämpningsområde 6art i förordningen.

Härvid skall och det berörda medlemslandetsparterna konkurrensvårdande

myndighet informeras ställningstagandet. Beslut rörande den formellaom

tillämpligheten förordningens skall fattas inomav normsystem månaden
räknat från dagen efter anmälan inkommit tillatt Kommissionen. Denna frist

kan efter ingripande från den nationella kontrollmyndigheten förlängas till

veckor.sex

Anser Kommissionen företagsförvärvet falleratt inom för för-ramen
ordningens tillämpningsområde skall Kommissionen inleda undersökningen
i syfte fastställa huruvida förvärvetatt strider förordningens materiellamot

bedömningsprinciper.

Parterna åläggs enligt i7 förordningen skyldighetart inte verkställaatten
det planerade förvärvet innan anmälan till Kommissionen inlämnats och tre
veckor därefter. Finner Kommissionen vid inledande granskning deten att
är nödvändigt för säkraatt beslut kanatt ett genomföras fårsenare
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tillförvärvetinhiberaförskyldighetenutsträckaKommissionen parterna att

vissaKommissionenKommissionen.fattatsbeslutslutligtdess gesatt av
såledeskaninhibition.på Parternafrån kravetdispenseramöjligheter att

överenskomnasärskiltmedi enlighetochförutsättningarvissaunder

Kommissionensigenomföra förvärvet väntantillståndfååtaganden att

debakgrundtordemöjlighetställningstagande. Denna motslutliga av

medförgenomfört förvärvredanupplösningsvårigheter varaettavsom en

utnyttjas mycketavsedd sparsamt.att

stridgenomförs itransaktionvarjefastslåsförordningeni57 attI somart

företags-finnerKommissionenogiltig inte attinhiberingsregeln ärmed om

förenligt med den Gemensammaförordningen, äromfattasinteförvärvet av
vissagranskning efterinlettKommissionen inteellerMarknaden om

aktier m.m.värdepapperförvärvBeträffandemaximifrister. enav

kontroll ochföreskrifter ochmyndighetsoffentligstår undermarknad som
indirektdirekt ellerallmänheten harvartillregelmässigt ochfungerarsom

innebärRegelnspecialregel.motsvarande attfondbörs ellertillgång ges en

förutsättningogiltighetssanktionen under attinte drabbasförvärvsådana av

transaktionernaeller bortsäljare visste,eller veta, attsig köparevare
kompromissRegeln utgörinhiberingsregeln.i stridgenomfördes mot en

tillgängligautnyttjarörlighet och rättenmarknadens krav attmellan

från konkur-företag och detförvärvamöjligheterassociationsrättsliga att

sanktions-ocheffektiv kontrolluppställda kravetsynpunktrensrättslig

möjligheter.

åläggsgranska6 beslutatenligtKommissionenfall attenskilt artvarjeI som
beslutfattatidsgränservissainomskyldighet ettKommissionen atten

företagsför-Kommissionen10. Finnertillåtlighet art attförvärvetsrörande

denväsentligt hämmarställningvärvet dominerandemedförinte somen

rörandetvivelallasåKommissionenskall snarteffektiva konkurrensen

skingratsMarknadenden Gemensammaförenlighet medkoncentrationens

deklarationutfärdaföretagen,godtagitsvillkoruppställdaeller avenav

Marknaden.Gemensammamed denförenligtförvärvetinnebörd äratt
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Deklarationen kan förenas villkormed i olika hänseenden syftar tillsom att

begränsa effekterna förvärvet på den effektiva konkurrensen 8.art Enav

sådan deklaration skall utfärdas inom fyra månader eftersenast att

granskningsproceduren inletts. Samma tidsgräns fyra månader gäller för

fallet då förvärvet bedöms strida förordningens bedömningsnormer.mot

förordningensI 10 6art Kommissionen inte fattatatt beslutanges om
inom månad efter anmälan inleda granskningsproceduratt elleren slutligten
beslut i frågan inom fyra månader från granskningsproceduren inleddes,att

skall koncentrationen förenlig med den Gemensamma Markna-anses vara

den.

Kommissionen får återkalla utfärdade tillstånd endast lämnatparternaom
falska eller vilseledande uppgifter eller brutit förpliktelser ellermot

åtaganden varit förutsättning för det givna tillståndet art 8som 5 ien

förordningen. I dylika fall kan Kommissionen fatta beslut hindernytt utan

angivna tidsgränser.av

I granskningsförfarandet åläggs företagen omfattande skyldighet biståen att

Kommissionen med relevant information art ll. Vägrar företagen att
lämna begärda uppgifter eller lämnas felaktig information kan följden bli

höga bötesbelopp. Vidare har Kommissionen möjlighet genomföraatt

undersökningsåtgärder direkt hos de berörda företagen i syfte samla inatt

relevant beslutsunderlag. företagetVägrar Kommissionens tjänstemän

tillträde till kontorslokaler eller låta tjänstemännen granskaatt räkenskaper

är den berörda medlemsstatenetc. skyldig bistå Kommissionen olikamedatt

tvångsmedel. Kommissionen kan även uppdra nationella undersökande

myndigheter verkställa undersökningsåtgärder.att

Det har beräknats 40-50 förvärv inbegripetatt take-overs årligenca

kommer anmälas till kommissionen föratt kontroll. Beloppströsklarna har

medvetet mycket högt. Beloppströsklamassatts höjd skall emellertid

iomprövas december 1993. gällandeDe reglerna som berörts i avsnitt 2.5
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skallvärldsbasispåomsättningtotalaföretagensinvolveradedeinnebär att

denochmiljarder kr35 attmiljarder ECU ca5överstiga sammanlagt

två in-minstochförinom EGomsättningensammanlagda ettvart av

miljarder1.75ECU ca250 miljoneröverstigaföretag skallvolverade

5tröskelnvilja sänkaambitionentillkännaKommissionen har attkr. gett

ECU.till 2 miljardermijarder ECU

medkompletteratskoncentrationsförordningenikraftträdandet harInför

förordning med närmareutfärdatKommissionen hartillämpningsregler. en

236790. SåsomOJ Nohearingsanmälningar, tidsgränser,regler m.m.om
anmälningsformulär,särskiltutarbetatsförordning hartill denna ettbilaga

medsambandikommissionenfordrasEnligt dennaCO.formulär att

omsättning,uppgifterdetaljeradeomfattande ochfår mycketanmälan ang

rördokumentallamarknadsdataandramarknadsandelar och samt som

korrektalämnarpåkravställerFormuläretförvärvet att parternastoram.m.
förtidsfristenmedför dettauppgifterofullständiga attuppgifter. Lämnas

påföljd.betydelsefullsåförinte börjar löpa,kommissionen parterna nogen

koncentrationsförordningentilli anslutningvidareKommissionen har

avtalkonkurrensbegränsandenoticestillkännagivandentvåutfärdat ang.

regardingnotice20305,90Ctillkännagivandetklausuler. Detoch ena nya
konkurrensklausuler,behandlarconcentrationsancillaryrestrictions to

accessoriskadistributionsavtal,inköps- ochklausuler ilicensavtalsklausuler,

tillkännagivan-andraförvärv Deti fallklausuler nyam.m.gemensammaav
cooperativeandconcentrativeregardingnotice20306,90Cdet opera-

jointolika formerbedömningen venturesframför alltbehandlartions avav

styrelserepresen-aktiebolag,korsägande iminoritetsåtagande ochävenmen

företagtation i annat m.m.

tillämpakommissionen kommersjälvfallet hur attfrågasvårbedömd ärEn

realiteten kommerimäni vadochbedömningskriterienamateriellade man

förutsehärlättföretagsförvärv. Det är attanmäldaingripa enmotatt

bredareochbedömningkonkurrensrättsligstriktmellanspänning meren
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ekonomisk-politiska hänsynstaganden. nationellI praxis är det vanligtmer
konkurrensmyndigheteratt ställer olika krav för godta förvärv i syfteatt ett

reducera negativaatt konkurrenseffekter än de helt sigatt motsätter

förvärvet. Sådana krav kan exempelvis viss del förvärvet inteattvara av
genomförs eller särskilda villkoratt uppfylls i syfte säkra konkurrensbe-att

tingelsema för utomstående konkurrenter, leverantörer eller distributörer.

iDet dagensär läge inte möjligt uttala någon välgrundad uppfattningatt om
hur sträng Kommissionens bedömning kommerpass bli.att

tillkomstenFöre koncentrationsförordningen har EG endast iav mycket

begränsad utsträckning ingripit företagsförvärv med stödmot de allmännaav
reglerna i 85 och 86. vissEn praxisart med stöd 86 missbrukartav ang av
dominerande företag föreligger dock. tvåI kända sådana fall berörtsom
svenska intressen har Kommissionen informella kontakter förmåttgenom
företagen avstå från genomföraatt den planeradeatt företagssammanslag-

ningen.

detI fallet Eleventh Report Competition Policyena 1981, 112 hadeon p
det svenska företaget Fortia AB nuv Pharmacia planerat förvärva detatt
brittiska företaget Wright Scientific Ltd vilket tillverkade och marknadsförde

s.k. kromatograñkkolonner en inomtyp kemiapparatur ochav som
medicin användes för olika komponenteratt i ämnesblandningarseparera

från varandra. Kommissionen uppmärksammade det planerade förvärvet

efter anmälan konkurrent och ingående undersökningav visadeen en att
Fortia förvärvet skulle öka sin marknadsandelgenom på den Gemensamma

Marknaden avseende kromatografikkolonner från 73 % till 82 %. Efter

kontakt mellan Kommissionen och Fortia Wright inställdes planernaresp.
på förvärvet således aldrig genomfördes. detI falletsom andra har

kommissionen enligt pressmeddelande 15 dec 1988 förbjudit den danska

pälsuppfödarorganisationen i samarbete medatt svenska och norska

inressenter köpa 50 % Hudsons Bay and Annings Ltd,av engelsktett
pälsaktionsföretag. Kommissionen hade dessförinnan efter anmälan av
Hudsons Bay bötfällt den danska organisation, kontrollerade 13som av
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världsproduktionen, ålägga sina medlemmar sälja skinnen endastatt att

organisationen.genom

I sammanhanget kan erinras viktigadet fall pappersmassetill-om ang

verkning Storas förvärv det tyska företaget Feldmühlem.m. som avser av

och bedömts enligt tysk, fransk, förvärvskontrollagstiftning.ävensom men

förstaDet fall prövats kommissionen enligt koncentrationsför-som av

ordningen det partiellaär samgående mellan Volvo och Renault. Detta

godkändes i början 1990.november Samgåendet inbegriper ömsesidigtav

aktieägande i både personbils- och lastbilstillverkade företag och särskilden

samarbetsordning. Lastbils- och bussidan undersöktes för sig, eftersom

inom detta omrâde skaffade sig korsvist aktieägande påparterna 45 %,ett

medan andelarna väsentligt lägre personbilssidan. Kommissionenvar

ha grundat sitt godkännande det förhållandet koncentrationensynes att

inte tillskapade eller förstärkte dominerande ställning och tagithaävenen

hänsyn till förekomsten aktiv konkurrens inom den europeiska last-av

bilsindustrin.

ÖVERSIKT FÖRVÄRVSKON-3. AV

TROLLEN 1 SVERIGE

3.1 Rättsutvecklingen

De regler finns i konkurrenslagen 1982:729 företagsför-som numera om

skallvärv bakgrund flera uppmärksammade förhållanden.motses av

tidigareDen gällande lagen 1953:603 imotverkande vissa fallom av

konkurrensbegränsnin inom näringslivet konkurrensbegränsningslageng gav

inte befogenhet till ingripanden förvärvet i sig. Detta konstateradesmot av
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Näringsfrihetsom-Samfod.1982:23,i falletmarknadsdomstolen MD

förvärvSlakteriförbundsSverigeshade hävdatbudsmannen NO att av

för lantbruksko-dominanssä starkSamfod ledde tillstyckningsföretaget en

skyddad frän utländskhuvudsakiköttbranschen äroperationen inom som-
konkurrensbegränsning.skadligsig utgjordeförvärvet ikonkurrens att en-

enligtsåledesLagstiftaren haruttalade:Marknadsdomstolen MD

företagsstrukturenändringslagit fast denmeningmarknadsdomstolens att av

skadlig verkansig kan hainte och förföretagsförvärv innebärett somsom
formerolikaskillnad mellanNågonkonkurrensbegränsningslageni avavses

dettilläggaskani sammanhang. Detinte detta attföretagsförvärv kan göras

enskildaföretagsförvärv i deteffekterhindrar vissaanförda inte ettatt av

förhandling medföranledaskadlig verkan ochinnebärafallet bedömaskan

förelågdetfallet fannförvärvet. MDupplösa Isyfte attän attannat

i flera hänseenden.ställningutnyttjande dominerandeskadligt av

svenska1978:9 detkonstaterade 1978 se SOUKonkurrensutredningen att

industriföreta-200koncentration. störstastark Denäringslivet präglas enav

sysselsättning ochindustrinshälften1963 förredansvarade avcagen

desshar sedankoncentrationsprocessenfortsattaförädlingsvärde och den

Dominerandeoligopol.råderindustrigrenarflertaletvarit snabb. Inom

Härtillhandeln.inomockså starkKoncentrationenvanliga. ärföretag är

betydande del koncentreratföretag till ärtillsjälva ägandetkommer storaatt

företagutveckling störrelitet antal Dennatill ägargrupper. motett

ansågs detkoncentration göraökadpositiv.i Enbedömdes stort sett vara

uppnåstordriftsfördelartillföretagför svenskamöjligt samtatt ta vara
Åmarknader.internationellakonkurrenskraft påerforderlig styrka och

långt helstgåkoncentrationen inte kan hurstår det klartandra sidan att som

marknadsekonomi. Problemen rörbevaradhaSverige skall kunna enom
internationellförnäringslivet inte ärsärskilt delarde utsattasomav

etableringshinder.finnsdär detkonkurrens eller

NOförvärvskontroll. FannomfattandeinförandeföreslogUtredningen av en

regeringentillöverlämnasärendetingripande, skulleförelåg förskäl ettatt
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för Ingripande skulle enligt förslaget kunnadess prövning och avgörande.

väsentlig betydelse frånvid företagsförvärv föranleder olägenhetske avsom

påallmän i situationer då skadlig verkan uppkommer grundsynpunkt samt

företag. skulleviss ägarstruktur i marknadsdominerande Dettaav en

marknadsdominerande företaginnebära möjlighet ingripa attutanatt moten

företagsförvärv.de skadliga effekterna uppkommit till följd Ut-ettav

kritikenredningens förslag kritik. Särskilt starkblandadmötte motvar

sin förlängning innebarförslaget ingrepp i iägarstrukturen attom som

regeringen upplösning bestående företag.skulle kunna besluta avom

3.2 Konkurrenslagen

infördes i 1982 års konkur-regler kontroll företagsförvärvDe om av som

långtgående utredningsförslagets.renslag väsentligt mindreKL är än

primärtPrövningen har inriktats konkurrensbegränsningsaspekterna och

regeringen.förlagts till marknadsdomstolen istället för Bland annat

regeringenavvisades konkurrensutredningens förslag befogenhet förom en

ställning.upplösa företag missbrukar marknadsdominerandeatt som en

kriterierHuvudprincipen företagsförvärv efterskall bedömasär att samma

i judiciella former konkurrensbegränsningar.och andra Desamma som

inom försärskilda reglerna företagsförvärv avsedda verkaår att ramenom

konkurrensbegränsningarenhetligt för bedömningett system somav

föranleder skadlig Utgångspunkten inom svensk konkurrens-verkan. denär

missbruksprincipen. företagsförvärv harrätt välkända Kontrollen av

utformats specialfall i lyder:5 l bestämmelse§ KL. Dennaett stsom

Består näringsidkaren,i fall i 2 konkurrensbegränsningen i§ attsom avses

ställning påvisst företagsförvärv, får dominerandegöraatt ettgenom en

för förstärker redanmarknaden tjänst eller nyttighet eller enen vara, annan

skadligadominerande ställning, förhindra denskall marknadsdomstolen söka
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Ärverkan förhandling. särskild från synpunkt,saken vikt allmängenom av

får förhandlingen syfta till från förvärvet.näringsidkaren skall avståatt

Kontrollen företagsförvärv således lagtekniskt utformatsharav som en

speciell tillämpning konkurrensbegränsningargeneralklausulen i 2 § motav

på otillbörligt från synpunkt medför skadligallmänsätt ärettsom som

verkan. Till skillnad från 2 kontrollen företagsförvärv§ anknyter dock av

till uppkomsten eller förstärkandet dominerande ställning på denav en

relevanta marknaden. Bedömningen skadlig verkan föreligger ellerav om

skall dock materiellt följa bedömningsprincipema i 2 2hänseende § st

lyder:KL som

Med skadlig verkan förstås konkurrensbegränsningen sätt äratt ett som

otillbörligt från allmän synpunkt

påverkar prisbildningen

hämmar effektiviteten inom näringslivet eller

försvårar eller hindrar näringsutövning.annans

3.3 Företagsförvärv

företagsförvärv definieras iBegreppet 5 § 2 KL:

företagsförvärvMed driveri denna lag förvärv företagavses somav

verksamhet inom företagsförvärv också förvärvlandet. Som räknas av

aktier, andel i handelsbolag, företagsförvärvrörelse eller del rörelse. Tillav

hänförs vidare fusion.

Förvärvsbegreppet omfattar företag sin iförvärv har verksamhetav som

Sverige. företag bedriver sin endast utomlandsFörvärv verksamhetav som

omfattas således inte förvärvandekontrollsystemet, detoavsettav om
Ärföretaget svenskt eller fråga förvärvär utländskt. det utländsktett avom

företagsvenskt hindrar faktum tillstånd givits enligt lagendetett att
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förvärvetföretag inteförvärv svenska1982:617 utländska attm.m.avom

isig regelsystem medFörklaringen detenligt är rörKL.prövas att om

alltså98 263. finnssyften 198182: 165 Härhuvudsak skilda prop. etts.

dubbel kontroll.medsystem

259.partiella förvärv omfattasfullständiga förvärv prop.Såväl s.som

aktie- eller andelsposterfullständiga förvärv köpMed somavses av

i detaktiernaandelama eller röstetalethälftenänmotsvarar mer av

det s.k.förvärv hela substansenbolaget deförvärvade samt som avser

delarPartiella köp betydandeföretag. köpinkråmet i ett annat avavser av

tillverkningsavdelning,formiföretags verksamhet, t.ex.ett av en

aktier andelar.minoritetsposter ellereller köppatenträtter etc. avav

vid partiella förvärv,kontrollerande inflytandeAngående kravett seev.

avsnitt 4.4.nedan

Även föreningarekonomiskaaktiebolagslagen lagenfusioner enligt omresp.

i med s.k.förvärv sker sambandomfattas förvärvsbegreppet samt somav

samriskföretag.joint ventures

i tillämplig på koncern ellerEnligt 5 3 regeln l§ KL ärst en gruppen

enekonomiskt framstår enhet, ochföretag sett genom ensomsom somav

ställning. Om detförvärv får förstärker dominerandenäringsidkares eller en

mist sin inbördesingår i företagförvärvande företaget somen grupp

skallmarknadsställningsjälvständighet, det såledesär somgruppens

sammanhållsnäringsidkarebeaktas. talar somLagtexten gemensam-avom

hållasägarintressen eller på kansätt. Företagen attannat samman avma

aktier i de olikai fysiskde ingår koncern eller ägeratt en personen

finansiellbestå i sådansammanhållande kopplingföretagen. kanEn även en

väsentliga dem derasföretag i berövarmakt detöver en grupp som

eller i andrasjälvständighet i råvaruleveransereller kontrollen över

198182:l65.förhållanden verkningarmed motsvarande prop.
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Dominerande marknadsställning3.4

för kontrollen företagsförvärv ingripande enligt 5Grundläggande är §attav

dominerandeförutsätter förvärvet medför eller förstärkerl KL att en

ställning på den relevanta marknaden.

företag dominerande ställning, måstekunna haravgöraFör ettatt enom

Vid marknadsavgränsningenförst den relevanta marknaden.bestämmaman

den geografiskamåste bestämma dels produktmarknaden, delsman

företag påmarknaden. förut kan snävtSom nämnts ärett stortsom en

litet på vidare bestämd,definierad produktmarknad, tegel,t.ex. envara

byggmaterial. Pâ liknande företag marknadenkansätt stortettt.ex. vara om

omfattar region.till viss litet marknaden helbegränsas ort enen men om

produktmarknaden produkternasvid bestämningen ärAvgörande av

inbördes utbytbara medsubstituerbarhet utbytbarhet. Produkter ärsom

uppfattningpris, användning,till egenskaper, avnämarnashänsyn m.m.

sig till den internationellamarknad. Svensk anslutertillhör rättsamma

marknadsavgränsningar. Således hartämligentendensen smalamot

billigarefunnit papperstapetermarknadsdomstolen s.k. byggtapeter

1983:2,skild från tapetmarknaden MDmarknad den störreutgöra en egen

fallet 1986:27, Alcro-i behandladeBoråstapeter och det nedan MD

intemarknad ochansågs konsumentfärgmarknadenBeckers, utgöra en egen

Beträffande uttalandeden färgmarknaden. MDsendast del störreen av

4.3Esselte-fallet, avsnitti 1989:18,angående marknadsbegreppet MD se

nedan.

vanligenbestämningen den geografiska marknaden harVid transport-av

industrivarorflertalettransportkostnader betydelse. Förmöjligheter och stor

marknaden större änmarknad och kantorde hela landet enda varavara en

marknadsdomstolenfabriksbetong har dockSverige. avgörandeI ett om

marknaden,geografiskaMalmö-Lund-omrädet den relevantafunnit vara

1986:21, Sydsten.transportkostnademafrämst till MDmed hänsyn
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detaljhandel ochgälleravgränsad detnärofta lokaltMarknaden är

l98l82:l65 601.servicenäringar prop. s.

propositionregeringensslutbetänkande ochkonkurrensutredningensAv

horisontella ochinteomfattar baraprincipikontrollsystemetframgår att

Även i ochomfattaskonglomerats.k.förvärvdiagonalavertikala förvärv.

l98l82:l65lagförarbetena prop.framgårvilketför sig lagtexten, avav
sagdakan dock detutformningenlagtekniskadenbakgrund100. Mot avs.

konglomeratförvärv detärbedömningViddiskutabelt. avenanses
bedömningenkonkurrensrättsligaanknytningen dennödvändigt övergeatt av

praktikenmöjligt iintedärmedförefallermarknad.till enstaka Det atten
kontrollsystemförinomkonglomeratförvärvingripa ett sommot ramen

marknaden.på relevantaställning dendominerandeförutsätter en

kanställning detdominerandeföretag harUtgångspunkten är att ett omen

potentiellaochtill konkurrentersnämnvärd hänsynutan att taagera

257. belyses även198182 Dettajfrreaktionerkonkurrenters avs.prop.

1986:27, Alcro-marknadsdomstolen i MDgjortsuttalandende som av

Seförvärv Curt EnströmEsseltes1989:18, gällandeBeckers och MD av

marknad-bedömningen harVidförvärv.angående dessaavsnitt 4.3nedan

Är eller60-80mycket högdennaavgörande betydelse. procentsandelen en
Är lägre,marknadsandelendominerande.alltidföretagetmer tordeän vara

finansiell styrka,såsombedömningenvidfaktorerockså andrakommer

konkurrentemasöverlägsenhet,kunskapsmässigteknologisk eller annan

något därunder40 % ellermarknadsandeloch styrka Enstorlek cam.m.

fastapåintedockdominans. kanför Mangånger räckamångakan

tvåsamgående mellanfunnitharMarknadsdomstolen att ettprocentsatser.

till40 % leddepåmarknadsandeltilllettslakteriföreningar, casom en

.. KBS.1990:24, Skanekmarknadsdominans i nuläget MD
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3.5 Skadlig verkan

faktumDet företagsförvärv tillleder eller förstärker dominerandeatt ett en

marknadsställning inteär tillräckligt såsom grund för ingripande. Det

fordras vidare påtaglig fara föreligger för konkreta skadeverkningaratt i

form monopolprissättning, försämrad effektivitet Bedömningen utgårav etc.

från begreppet skadlig verkan i 2 § KL. För skadlig verkan enligtatt

bestämmelsen skall föreligga krävs dels något eller några de s.k.att av
effektkriteriema prispåverkan, effektivitetshämmande, försvarande av

näringsutövning uppfylls, dels förfarandet från allmän synpunktattannans

kan betraktas otillbörligt. sistnämndaI den bedömningen beaktassom

förutom konkurrensaspekter andraäven samhällsintressen t.ex. arbets-

marknads- och regionalpolitiska värderingar, försörjningsberedskap etc..

praktikenI har förekomsten aktiv eller potentiell konkurrens på denav

ifrågavarande marknaden betydelse. Kontrollen företagsförvärv fårstor av

därför störst betydelse för marknader där utländsk konkurrens saknas eller

förekommer i ringaendast omfattning. detNär gäller de effektkriterier-s.k.

fästs särskilt vikt vid branschens utvecklingsförmåga påstor längre siktna

framtida påverkan på prisnivån.samt Beträffande effekterna deav
konkurrensbegränsande verkningarna förvärvet blir det således ofta frågaav

bedömning vilka effekter den ökande koncentrationsgraden tordeom en som

föra med sig i framtiden. hittillsDe fåtaliga avgjorda fallen visar också att

bedömningen effekterna förvärvet är komplicerad.ytterstav av

faktumDet förvärv endast angripaskanatt ett det otillbörligt frånärom

allmän synpunkt leder till andra förhållanden samhälleligatt naturav som
motiverar eller ursäktar konkurrensbegränsningen måste beaktas. Den

uppkomna konkurrensbegränsningen måste således andravägas mot

samhälleliga intressen möjligen kan konkurrensbegränsningengörasom

tillbörlig. kanHär förhållandetnämnas företagssammanslagningenatt

möjliggör företags- och samhällsekonomiskt eftersträvade stordriftsfördelar,

sysselsättning i regionalt områden, uppfyllergaranterar lokaliserings-utsatta
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nödvändigaförutsättningar förmålsättningar, skaparindustripolitiskaeller

världsmark-påkonkurrenseni syfte klarakapital- och knowhow-resurser att

50f, 557ff.198l82:165naden prop.etc. s.

genomförandetförbjudakunnamarknadsdomstolen skall ettFör att av

general-skadlig verkan enligtdock inte medföretagsförvärv räcker det att

fordras härutöverkriterier föreligger.behandlade Detklausulens attnu

särskiltsynpunkt. Således krävsvikt från allmänsärskildsaken är att enav

härmed begränsaföreligger. Avsiktenskadlighet ärkvalificerad att

fallen prop.verkligt angelägnaingripande till endast demöjligheten till

i mark-nyligen klargjortsspärrekvisit har258. Betydelsen dettaavs.

företagFallet avsåg1990:25, Eka Nobel.nadsdomstolens avgörande MD ett

ledaskulleförtillverkning blekmedel Förvärvetför främst pappersmassa.av

Marknadsdomstolen92 %.marknadsdominansstarktill uppkomsten av

omfattningsådan ocheffekter intefann förvärvetsdock attartatt var av

därför intebefannsberördes. Sakensamhällsintressenväsentliga vara av

därför NOs talanDomstolen ogilladefrån synpunkt.särskild vikt allmän

skadlighetsbedömningen i övrigt.ingåutan att

NOHandläggningen3.6 hos

företagsförvärv finnshandläggningenSärskilda bestämmelser avseende av

på19 fastslagnai kravetgrundprincip det §i 19-23 §§ En ärhos KL.

handläggning.särskilt skyndsam

modifieradföretagsförvärv präglasför kontrollreglerKLs av enav

dömandeingripande detinnebär detförhandlingsprincip. Denna att resp.

förhandling med de berördaförstai handNO MDorganet genomresp

verkningarnasynpunkt skadligaundanröja från allmänskall departerna av

1953frän sin föregångare,förfaranden. Till skillnadkonkurrensbegränsande

generellkonkurrenslagenkonkurrensbegränsningslag, ävenårs enger

Sanktionsmöj-sanktioner företag.rättsligt bindanderiktamöjlighet motatt
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lighetema skall dock i princip utnyttjas andrahandsaltemativ. När detsom

gäller förfaranden avseende företagsförvärv tydligtär, kommer attsom
framgå det följande, förhandlingsvägen den i praktiken helt dominerandeav

aktionsformen.

Någon anmälningsskyldighet för i förvärvsfall föreligger inte.parterna

Parterna kan pådock frivillig väg anmäla förvärvet till förNO granskning

i syfte få fastställt det planerade förvärvet strideratt konkurrensla-motom

Detta sker i praktiken endast i begränsad utsträckning. Har emellertidgen.

anmält förvärvet till NO, måste NO enligtparterna 20 § l 2 KLp
snarast besluta antingen undersöka förvärvet eller lämna detatt att utan

åtgärd såvitt förbud eller åläggande enligt 6 Om NO beslutaravser att

lämna förvärvet åtgärd kan intehan vid tillfälleutan påkallaett attsenare

det skall förbjudas, såvida inte näringsidkaren har lämnat oriktig uppgift om
föreliggande sakförhållanden väsentlig betydelse för ställningstagandet iav

beslutet.

På några områden krävs dock, såsom berörs sistnärmare i detta avsnitt, att

fusioner måste anmälas till och lämnas åtgärd NO.utan av

Vanligare egentligaän anmälningar till NO förvärv iär praktikenav

informella meddelanden förvärv planeras eller påäratt vägom att

genomföras. Dylika meddelanden torde i allmänhet inte utlösa den särskilda

tidsfristen för NO enligt 20 § KL.

NO kan vidare enligt 27 § åläggaKL särskilt förvärvsintensiva företagt.ex.

i förväg anmäla planerade förvärv.att Det kan inomnämnas föratt ramen
fortlöpande uppföljning konkurrensförhällandena inom vissa starkten av

koncentrerade branscher bl.a. vissa andra byggnadsmaterial,cement,

bryggeri, glass har de inom branschen aktiva företagen åtagit sig anmälaatt

så avtal förvärv har slutits.snart ett om
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bedömning,tillföretagsförvärvinitiativövrigt har NO taI egetatt upp

enligt 20beslutasärskiltskalldärtillfinnsanledningsåvilket han omsnart

tilllitafår NODärvidundersökning.fördjupads.k.1 KL,§ l p
andraochintressenterberördainförskaffas frånkaninformation som

organisationer,fackligaförföreträdarekunder, leverantörer,aktörer, t.ex.

näringslivskontakter.och fackpressdags-eller samtkommuner genomm.m.
utredningmed NOssambandiinformationskällaviktig avEn annan

på begäran,konkurrensverk SPKpris- ochStatensföretagsförvärv är som

NOmedkontakterlöpandeförinomellerkontakterinformellavid ramen

marknadsförhållanden.ochkonkurrens-pris-,upplysningarlämnar om
konkurrensförhål-pris- ochrörandeuppgiftsskyldighet1956:245Lagen om
uppgifter rörinfordraföretagfrånbefogenheterSPKlanden somattger

prisbildningen.inverkarförhållandenkonkurrensbegränsningar och som

3vitesföreläggande, närmaremeddelaförfinns SPKMöjlighet även att se

6 USkL.och §§

patentverketregistrering hosvidskallaktiebolagsförordningen25Enligt §

åtgärdfusionenlämnatdennebesked NO utanfusion attavgesav en
ekonomiskaförbjudits. Förinte harfusioneneller20enligt § 1 KL attst

fårintefusionsavtalgodkändaregelnmotsvarandedenföreningar gäller att

fusionenlämnahar beslutatinte NO utanlänsstyrelsenregistreras omav
regel harliknandeföreningslagen. Enl2:51enligt 20 § KLåtgärd st

10ochsparbankslagen2kap 4 §bankaktiebolagslag, 7årsi 1987införts

föreningsbankslagen.2kap 4 § st

praxisNOs3.7

fattasformellt beslutstadier. attflera Innangranskning skerNOs ett

vanligtvisNOharenligt 20 § l KLundersökningfördjupadigångsätta sten

20företagen. Innaninblandademed de ettinformella kontakteromfattande

redovisasi vilkenutredningpreliminärocksågenomförsfattas§-beslut en

kunderleverantörer,förvärvspartema,från bl.a. konkurrenter,uppgifter
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Det skall poängterasetc. de flesta fallen antingenatt avskrivs på tidigtett
stadium i handläggningsproceduren eller avslutas med överläggningamaatt

mellan NO och förvärvspanerna leder till överenskommelse dären parterna
förbinder sig vissagöra åtaganden.att Dessa åtaganden frivilligaär

överenskommelser och någon sanktion kan inte riktas företagenmot om
överenskommelsen bryts.

Vid den preliminära utredningen söker NO belysa sådana frågor t.ex.som
förvärvspartemas huvudsakliga verksamhet och storlek, de viktigare

marknaderna påverkas förvärvet och deras storlek, desom störstaav
konkurrerande företagens marknadsandelar dessa marknader, konkurrens-

intensitet före och efter förvärvet vissa karakteristiskasamt egenskaper hos

marknaden expansion, kontraktion, etableringsförhållanden, substitut-

konkurrens etc..

Under tiden januari1 1986 31 december 1989 har NO fattat beslut i 205-
ärenden företagsförvärv. Av dessa resulterade nio fall iang beslut om
fördjupad undersökning enligt 20 § l KL. Preliminär utredningst av

Ärendenarotlama företogs i 93 fall. visar NO har beslutat fördjupadatt om
undersökning i endast fåtal ärenden. allraDe flestaett ärenden NOsom
tagit på initiativ, har såledeseget resulterat i beslut frånupp NOs sidaett

inte vidtaga ytterligareatt åtgärder eller lämna förvärvetom åtgärd.att utan
Skälen till detta kan antingen kravet på marknadsdominansatt i 5 § lvara

KL inte har varit uppfylltst eller skadlig verkan enligt 2att § inte ansetts
föreligga. Detta kan NO ha konstaterats redan efter dennes informellaav

kontakter med företagen. vissaI fall har emellertid förhandlingar upptagits

med de berörda företagen, vilka oftast lett till lösningar i form frivilligaav
åtaganden i syfte mildra eller neutraliseraatt de skadliga konkurrensbe-

gränsande effekterna förvärvet. Om tidsutdräkt med 20 §-beslut,av se
avsnitt 4.1 nedan.

Redan företagsförvärvnär anmälsett till NO, eller tillparternaav upptas
granskning NO officio, inhämtas uppgift från tidtabellenav ex parterna om
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e.d.,till aktierövergång äganderättengenomförande dvs.för förvärvets av

administrationförsäljning, m.m..tillverkning,integrationeventuell av

undersökningar ifördjupadepromemoria 1988-04-27Enligt NOs om

utredningpreliminärveckor efter detskallförvärvsärenden, attsenast tre

stf ocheller NOSamråd mellan NOföreligga.beslutsunderlaginletts,

vissaalltid vidskall skegranskningen ochfortlöpande underrotlama sker

förbudinterimistisktfattas och20 §-beslut närsärskilda tillfällen närt.ex.

förvärvspar-vidarepromemorian påpekasblir aktuellt.åläggande Ieller att

undersökningfördjupadNOs beslutskall underrättas samt atttema omom

förbjuda förvärvet.skall Dentillleda NO begär MDdenna kan attatt som

med förvärvsparter-kontaktför utredningen skall ha närahos NO ansvarar

sinagenomgångpromemorian gjortenligt haskall samtNO avenna.

omfattandeinnani ärendet,viktigasteförvärvspartemas argument mer

promemorian detframhålls i ärfråninformation insamlas Det attparterna.

därförbörsnabbt.informationsinsamlingen sker Dennaväsentligt att

förvärvsparterna.skriftliga frågor tillprioriteras och skall ske genom

vecka från beslutetinomtillställas förvärvspartemaFrågorna bör omen

två veckorförvärvsparterna ha högstundersökning. Därefter skallfördjupad

in in-tiden samlar NOUndersitt yttrande.på sig inkomma medatt

förvärvsärendeti änfrån andra intressenterformation, synpunkter m.m.

facket etc..det lokalakonkurrenter,förvärvspartema kunder, leverantörer,

stadium,tidigareskett påförutsätts haErforderliga kontakter med SPK ett

försäkringsin-med bank-fall gäller kontaktervilket i relevanta även resp.

detolika faser kanhandläggningensunderspektionen. helstNär som

frånförhandlingsinvitkomma parterna.en

skall fördjupadefteråtta veckor beslutetpromemorianEnligt senast om

tillsammanställtsmaterialet hos NO hainsamladeundersökning, det ett

tidmarknadsdomstolen.framställning till Förvärvspartemastill attutkast

tvåundantagsfalli högsttillpå begränsassynpunkter dettalämna en,

sigharåterstår månader NOdetid sedan attveckor. Den treavsom

tillanvänds20 2prövning enligt § KL,marknadsdomstolens attbegära st



174

analysera argumentation, genomföra förhandlingarparternas med parterna

eventuella lösningar och i förekommande fall slutföra utarbetandetattom

framställning till domstolen. Det kan dock påpekas i praktiken kanav en att

handläggningenäven hos NO påutvecklas olika beroende faktorersätt

i det särskilda fallet och den mall promemorian anvisar följs därförsom

många gånger inte eller endast delvis.

3.8 Förfarandet inför MD

någonOm förhandlingslösning inte nås mellan NO och de berörda

förvärvspartema kan NO föra talan i marknadsdomstolen. Föreligger

synnerliga skäl, kan marknadsdomstolen interimistiskt förbud enligtgenom

21 § hindraKL företagsförvärv fullföljsatt medan handläggningenett

fortfarande pågår. Denna möjlighet skall dock enligt motiven utnyttjas

Marknadsdomstolen har lämnatsparsamt. NOs yrkande interimistisktom

förbud bifall i fall gällde AGAs förvärvutan de Förenadeett som av

Kolsyrefabrikemas Gas frånAB DFK Norsk Hydro och avsåg marknader-

för kolsyra och industrigas. återkalladeNO sin talan MDsna senare

avgöranden 1987 notis betr interimistiskt förbud avsnitt 4.2 nedan.se

Finner marknadsdomstolen företagsförvärv leder till marknads-att ett

dominans medföroch skadlig verkan skall domstolen alltid först ta upp
förhandling. Domstolen får härvid kräva avstår frånatt parterna na

förvärvet endast saken är särskild vikt från allmän synpunkt 5 §om av

förstaKL. I hand skall således mindre ingripande åtgärder tillgripas, såsom

olika åtaganden från förvärvarens sida. förhandlingenOm misslyckas kan

marknadsdomstolen förbjuda förvärvet 6 § l KL. Marknadsdomstolen

kan intedock förbjuda förvärv aktier har skett Stockholmsett av som

fondbörs, får istället ålägga företaget aktiernautan 6 2§ KL.att avyttra st

Detta undantag torde omfattaäven kunna förvärv aktier förmedlatsav som

fondkommissionär utanför Stockholms fondbörs. undantasDäremot inteav

förvärv sker offentligt erbjudande.ettsom genom
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förutsättningunderendast attgiltigtblirföretagsförvärvförbudEtt mot ett

någonintehärvid göraskallRegeringen§ KL.det 7fastställerregeringen

delvishelt ellerantingenendastärendetöverprövning utanallmän av
förbjudaaldrigRegeringen kan ettfastställelse.eller vägrabeslutetfastställa

tillanledningendirekta attmarknadsdomstolen. Denfriatsförvärv avsom
förbudregeringsnivåpå att ettdelvis lagtsavgörandetslutliga varasynesdet

ekonomisktochingripandesåbetraktasföretagsförvärv som enettmot
iregeringen ettborde bedömashandi sistadenåtgärdbetydelsefull avatt

tillämpadeTysklandidenmöjligtperspektiv. ärDet attekonomisktbrett

verkatekonomiministemföröverprövningsmöjlighetmedordningen

harmaktenverkställandevaldapolitisktovan. Den2.3inspirerande se
tillhänsynochärendetmaterial i taföra inlåtamöjlighethärvid nyttatt

utrikeshan-intressen,samhällsekonomiska t.ex.politiska ochövergripande

98.sysselsättning seindustripolitik, etc.och s.arbetsmarknads- prop.del,

inte harmarknadsdomstolen ännueftersomså längesaknas änPraxis

företagsförvärv.någotingripabeslutat motatt

marknadsdomsto-fastställerregeringenogiltigtblirföretagsförvärvEtt om
ellerheltredanförvärvetKL. Har8 §förvärvetförbudbeslutlens motom

komplice-myckettillledakannågotåtergå,skall detgenomförtsdelvis som

situationer.rade

företagsförvärvfåmycketbedömahaftdockharMarknadsdomstolen att

endastregler hardessatillämpningMateriellförvärvsregler.enligt KLs av

Esselte,1989:18,MDAlcro-Beckers,1986:27,fall,i fyra MDförekommit

tilllettingetNobel1990:25, Ekaoch MDSkanekKBS1990:24, varavMD

åläggande.ellerförbud

enligt 5 §intebedömningdomstolensskeddeSydsten,1986:21,fallet MDI

2i § KL.generalklausulenenligtKL utan

enligt 5företagsförvärvförbuditalan MD motväcktNOfall harI omtre
SSABi falletskeddesin talan. Dettaåterkallatsedan6 §§ KL,och men
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Svenskt Stål AB NO 1986:439, avseende detta företags förvärv av
Bröderna Edstrand AB. NO hänvisade därvid till åtagandende SSAB gjort

beträffande aktieinnehavet i Bröderna Edstrand. Vidare återkallade sinNO

talan med anledning AGA förvärvABs De Förenade Kolsyrefabriker-av av

Gas AB NO 1987:375. I detta fall hade lämnatnas MD NOs yrkande om
interimistiskt förbud förvärvet bifall MDsmot avgöranden 1987utan notis

3. fannNO sig därför föranledd återkalla sin talan, med hänsynatt till den

skada skulle kunna uppkomma för företagen vid återgångsom en senare av
förvärvet. Slutligen hade NO väckt talan i MD efter STORAs förvärv av
Swedish Match AB NO 1989: 108. NO återkallade denna NO 1989:217

efter STORA dörrföretagetatt BorDörrenavyttrat och därmed ansågs i

väsentlig mån ha begränsat den ökning koncentrationen på dörrmarkna-av
den legat till förgrund NOs talan. Ett NO-yrkande interimistisktsom om
förbud har också ogillats i fallet MD 1990:25 Eka Nobel förvärv ettang av
företag för framställning blekmedel för cellulosatindustrin.av

Slutligen kan nämnas gjordeNO framställning tillatt iMD ärendet NOen
1984:371 interimistiskt förbud Swedish Matchs förvärvom mot av
SP-Snickerier från STORA. Som kommer närmare behandlas i avsnittatt

4.2 nedan återkallade NO dock denna framställning sedan meddelatparterna

förvärvet inte skulle kommaatt verkställas.att

3.9 Tidsfrister för handläggning

viktigtEtt inslag i handläggningsproceduren varjeär i hand-att steg

läggningen förknippadär med olika tidsfrister. För NOs informella

granskning finns ingen tidsgräns. Enligt 20 § l KL gäller dock NOatt

skall så han finner anledning undersökasnart företagsförvärv,att särskiltett

besluta detta. För hela förfarandet gäller handläggningen skallom skeatt

med särskild skyndsamhet 19 § KL. Från det NO fattat formelltatt ett

beslut enligt 20 § l KL inleda fördjupad undersökningst att har han tre

månader sig fatta beslut frågan skall förasatt vidare till mark-om
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nadsdomstolen, såvida inte till förlängning fristen.samtyckerparterna en av

Fristen kan förlängasäven med månad i synnerliga skältaget,en om

föreligger, efter beslut marknadsdomstolen.av

Marknadsdomstolen skall fatta beslut inom månader från det NOsattsex

ansökan anhängiggjorts vid domstolen. Regeringen fattaskall sitt beslut om
Ävenfastställande inom månader. fristerdessa kan förlängastre om

samtycker eller synnerliga skäl föreligger. fristemaOmparterna om

utnyttjas maximalt, ingen förlängning begärs, kan inget gårärendemen som

till regeringen snabbare tid år.avgöras Till dessa tidsfristerän harett en

absolut tidsgräns fogats innebörd några sanktioner i form förbudattav av

eller åläggande inte får riktas förvärv två år efter detänmot ett attsenare

avtalet förvärvet slöts.om

NÄRMARE4. OM OLIKA VIKTIGA

FRÅGOR

4.1 Beslut NO-undersökningom

avsnitt 3.6I har reglerna i 20 § 1st s.k. fördjupad undersökningovan om

beskrivits. framgåttDärav har såNO skall han finner anledningsnartatt

därtill särskilt besluta sådan undersökning första punkten och NOattom

snarast måste fatta sådant beslut då förvärvspart anmält förvärvet tillett

andraNO punkten. det efterföljandeI avsnitten 3.7 och 3.8 vidarehar

behandlats hur NOs granskning förvärvsärenden genomförs dels ettav

preliminärt stadium före s.k. 20 §-beslut, dels hur fortsattadenett ev.

granskningen går till i de fall då sådant beslut fattats NO.ett av

20 §Ett beslut utgångspunktenär för olika tidsfristerde för handläggning-
förvärvsärenden i lagen. förarbetena 198182: 165I prop.av som anges s.
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dvs.sådant beslut,fog förmåste ha285 framhålls NO ettettatt upp-

formliginledamotiverarmåste föreliggagiftsunderlag attsteget ensom

kunnaAllmänt tordeuttalande:vikt följandeundersökning. särskildAv är

påendastutredningsbeslutfattaskyldiginte börNOsägas att ettatt vara

kan dockmassmedia.i Dessauttalandenrykten ellergrundval t.ex. avav

förhållandenasin kännedombakgrundpåkallatdet NOgöra att mot omav

Redanuppgifter saken.införskaffaraktuella marknaden närmarepå den om

klarläggamöjlig kan iblanddärefter blirbedömningförsta attden som

idröjsmål fatta beslutnågotDärvid skall NOmåste utredas.ärendet utan

innan detuppgifter krävasytterligarefall kanfrågan. vissa andraI

19 rörandei §Handlingsregelnföreligger.beslutsunderlagetnödvändiga

enligt vanligastadium,dettagäller docksärskild skyndsamhet även om

Vidare uttalasupp.har lagtstill ärendeförhållandena lettprinciper att ett

handläggningen, ärförsvårakan286: dilemma, attföljande Etts som

företagsförvärv kanvisstbörjar undersökaNOmöjligheten ett geattav

kanskeförvärvförsvårartill spekulationerupphov ett somsomm. m.

inte tvingamöjligtförhållande böre.d.godtagbart Detta omsenare anses

påkallatlikafulltfall kan detalltför snabbt. tveksammafram beslut Iett vara

det berördaundersökning. Förbeslutmeddelai detta läge ettatt om

fördelenuppnås därmed denintressenteri förvärvet och andra attparterna

börjar löpa.i 20 andra stycketfristen §

detfatta 20 §-beslut närskallframgår alltså NOförarbetena ettAv att

skall beaktashandvarvid i förstaföreliggerbeslutsunderlagetnödvändiga

innebäravilket måste285m,förvaltningsnormer attsegängse prop. s.

i förgrunden. Enskjutasskallintressenförvärvsparternasavsikten är att

publicitetoförmånlig nämnsföretagenberördaför desådan faktor ensom

hållit sig i enlighetpraxishuruvidautvärdering NOsviktig. Vid avensom
behandladehärgäller denalltså detintentioner måste närlagstiftarensmed

för förvärvsparternafåtteffekter reglernavilkabetydelsefrågan storges

uppfattas dessa.hur deoch av
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praxis kan iakttaI klar tendens sinNO utsträcker reellaattman en

handläggningstid dröja med beslut inledande undersökningattgenom om av

enligt 20 fallAntalet där NO förvärvsärendenhandlagt preliminärtett

stadium fatta 20 §-beslut är mycket i förhållande till det totalautan att stort

fallantalet upptagits till prövning NO nio fall 205totalt ärendensom av av

1986-1989,under avsnitt 3.7. vissa de fall där något 20Ise ovan av

aldrig fattats§-beslut har handläggningstiden blivit utdragen och särskilda

undersökningar har gjorts SPK fall jagI ett noteratgenom m.m. som

avseende Nordstjemans JCCs förvärv konkurrenten ABV handladesav

ärendet hos NO från januari 1988 till 1989,oktober dvs. l år 9och

månader, något 20 § beslut fattats.hade Ytterligare exempel ärutan att -
Trelleborg köpABs Bröderna Edstrand och TravelAB Managementav

Groups köp SJ Resebyrå där ärenden handlades i 6hos NO månader oktav

1988 april 1989 4,5 månader okt 1989 feb 1990 någotutan attresp.- -
20 §-beslut fattades.

ärendet STORAs förvärvI Swedish Match berört i andraom av samman-

ihang förflöt 8rapporten 10 månader från det NO börjat handlägga-
ärendet tills 20 § beslut fattades. fleraI andra viktiga ärenden kan noteras-

dröjtdet månader innan4 något 20 § beslut meddelats. de enskildaIatt ca -
ärendena finns ofta särskilda förhållanden eller under handläggningen

inträffade förändringar bidragit till fördröjningar.som

praxisDenna hos förenlighetNO syftenmed lagens bokstav ochvars-
starkt kan ifrågasättas har lett till handläggningstiden i företagsför-att-
värvsärenden i många fall blivithar väsentligt lagstiftarenlängre vadän

förutsatt. tidsmässigaDe och förutsättningarnaandra för inledande NOav

undersökning enligt 20 § förefaller behöva preciseras bättre.-

Från framhållitsNO har flera olika faktorer tillskäl de utdragnasom

handläggningstidema, bl.a. förvärvspartema i vissa fall inte någotönskatatt

20 §-beslut. Härvid måste befunnit sigdock beaktas företagen i viss månatt

i tvångssituation. vissa fall där frivilliga åtaganden har gjortsIen av
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förvärvspartema efter överläggningar med NO, förefaller NO i brist på ett

s.k. consent-order möjlighet för fastställa åtagandedvs. MDsystem att ett

så sanktioner kan kopplas till detta ha sigatt ansett tvungen att genom

utdragna handläggningstider fristenundvika enligt 20 § 2st börjar löpaatt

och därigenom hålla kvar möjligheten iväcka talan MD.att

Industriförbundet har å sidan förandra den förvärvspartemapoängterat stora

betydelsen förfarandet inte alltför lång tid. Vidare har påpekatsatt tar attav

fördjupad undersökning inte ingripande sådanbör änen anses som mer en

undersökning genomförs 20 fattats. Enligt§-beslut harattutansom

Industriförbundet medlemsföretag ordningendess den nuvarandeanser vara

oacceptabel. Vidare har framkommit önskemål omkonstruktionom en av

tidsfristema införaoch förlängningsfrister enligt 20 2med §att ett system

3och i förfarandets inledandeäven skede.st

4.2 Interimistiskt förbud

121 § marknadsdomstolen regeringenKL möjlighet beslutaattges resp. om

interimistiskt förbud för företag fullfölja förvärv. bestämmelseDennaatt ett

lyder:

När synnerliga skäl föreligger, kan marknadsdomstolen vid vite förbjuda

näringsidkare fullfölja företagsförvärv intill dess ärendet haratt etten

slutligt avgjorts. företagsförvärvOm domstolens beslut rörande ett

underställs regeringen enligt regeringen motsvarande befogenhet.7 har

Med såvälärende hos regeringen. Omärende hos NO ochMDavses som

NO inte har väckt talan frågan interimistiskthos anhängiggörsMD, om

förbud särskild ansökan.genom

Som utnyttjasavsnitt 3.7 skall enligt motiven denna möjlighetnämntsovan

198182:165prop. 2890. framgår klart lagtextensDettasparsamt s. av
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rekvisit. Påordalydelse synnerliga skäl har uppställts ettatt somgenom

ekonomiskanämnda ställe i propositionen framhålls värden storatt av

fullbordas sedermerabetydelse kan på spel förvärvetsättas menom

slutligt förbjudapå bli svårtförbjuds, och det kanäven sätt attatt annat

företagen hunnit integreras. dessa ochförvärvet de inblandade har Iom

ingripa medsituationer det finnas starkt sakligt behovliknande kan attett av
Å iinterimistiskt förbud. andra sidan märks behovet säkerhet om-av

fullbordats innanvilket särskilt förvärvet harsättningen, gäller om

framhålls i propositionenförbudsfrågan har aktualiserats NO. Det attav

påtalasuppstå sådana fall.besvärande osäkerhet för kan i Dessutomparterna

förvärvet inteproblem för tredje kan uppkomma. Om ärävenatt stora man

befinner sig på planeringsstadiet kan konsekvensernafullbordat endastutan

ingripande för såinterimistiskt förbud bli mindre Att ävenparterna.ettav

emellertid också.fallet stadium påpekas gradkan Denett avsenarevara

enligt propositionen beroenderestriktivitet skall iaktta blir därmedMDsom

fullbordats eller ej.beskaffenhet på förvärvet harpå förvärvets och om

förbudsbeslut skallsannolikheten för slutligtBetydelse tillmäts alltid att ett

uppkommaskadlig verkan skulle kunnameddelas, och gradenarten av som

förvärvetförhindra denna verkande praktiska möjligheterna attsamt om

fullföljs.

1983mellan årende undersökta förvärvsärendena behandlats NOAv som av

i fall. dessainterimistiskt förbud ioch 1989 yrkade NO MD Entre avom

två övriga återkalladesframställningar bifall och delämnades MDutan av

ingripande skullefick anledning ställning tillvarförNO, MD att ta omav

ske.

fall yrkat1990 ställning till ytterligare där NOjuli hadeI MD ettatt ta om

lämnadesinterimistiskt förbud utgången NOs yrkandeoch blev utanatt

Ävenbifall. behandlas nedan.detta ärende

1984:371, Swedish Match planeratförsta fallen, hade ABdet NOI attav

iledförvärva SP-Snickerier Kopparberg STORAStora ettsomav
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omstruktureringen fönsterindustrin. villkor för affärenEtt attav var

SP-Snickeriers dotterbolag fick ingå i överlåtelsen. fattadeBorDörren NO

beslut fördjupad undersökning enligt 20 § I och yrkade samtidigtKLstom

interimistiskt förbud ytterligare åtgärder till fidlfdljande förvärvetmot av

enligt 21 § ansåg nödvändigKL. NO detta åtgärd intill dess ärendetvara en

slutligt bakgrund vissa dispositioner vidtagits inomprövats, mot attav

STORA-koncemen förberedelse inför förvärvet och kundesom en som

påverka möjligheter fortleva självständigt företag.BorDörrens att ettsom

fann sig negativt inställdNO till förvärvet såvitt avsågdet planerade

förstärkningBorDörren. Detta grundades den Swedish Match-kon-av

redan starka dominans dörrmarknaden förvärvet skullecernens som

medföra. Vidare stärktes dominansäven denna koncernens samarbetsav-av

tal med andra dörrtillverkare splittringoch övriga konkurrentergenom en av

mängd småföretag stabilt låg import. NO konstateradesamten en

någotdessutom produktionstekniskt dörrtillverkningensamband mellanatt

i och SP-Snickeriers fönstertillverkning fanns,BorDörren inte varför en

omstrukturering fönstermarknaden förvärvtorde kunna ske utanav av

tillBorDörren. Med hänsyn dessa faktorer fann NO situationen påatt

dörrmarknaden starkt för Swedish förvärvtalade Match-koncernensatt av

inte borde få till stånd.BorDörren komma

Efter överläggningar förvärvsparterna, imed bl.a. utmynnade åtagandesom

inte före viss vidtadag åtgärder till fullföljande förvärvet, meddeladeatt av

till NO tilltänkta överlåtelsen skulle kommaden inteparterna att att

verkställas. återkalladeNO därefter framställningen till interimis-MD om

tiskt förbud.

fallet 1987:375NO hade AGA anmält till företaget avsågI NOAB att att

förvärva samtliga aktier i KolsyrefabrikernasDe Förenade Gas DFKAB

från Norsk inledde fördjupad undersökningHydro. NO enligt 20 § 1 KLst

och gjorde bedömningen förvärvet fått dominerandeAGAatt genom en

ställning på såväl kolsyre- industrigasmarknaden. Enligt NO uppkomsom
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inomeffektivitetenprisbildningen ocheffekter påfara för negativadärvid

enligt 21 §interimistiskt förbud KLNO yrkademarknader.dessa om

stöd föranfördeNOförbud förvärvet.samtidigt yrkandemed mot somom

förvärvsför-verkställasvårigheternaökandeinterimistiskt förbud de ettatt

företagenintegrationenpåbörjadeallteftersom denbud uppkom avsom

yrkande:bestridande NOsföljande tillå sin sidafortgick. anfördeAGA av

utgå frånhaft anledningför NOmed företrädareefter kontakterAGA attatt

föråtgärd; åtgärdernågon NOsmedföraförvärvet inte skulle attattatt

fattade sitt beslutvidtagits NOmed redan närintegrera AGADFK om

rörelseenhetfungeraderedanundersökning förvärvet; DFKatt ensomav

varit mycket kostsamma;genomförda åtgärdernade att ettinom AGA; att

både ochför AGAekonomisk skadamedföra mycketförbud skulle stor

slutligttill dess ärendetrådaovisshet skulle kommaDFK attattsamt

avgjorts.

varvidförbud,interimistisktförsynnerliga skäl förelågfann inteMD ettatt

notis 3.1987 Dettaavgörandenlämnades bifallyrkande MDsdetta utan

förvärvet, medförbudåterkalla sin talanföranledde NO motatt om

uppkommaskulleföretagenför inblandadehänvisning till den skada de som

integrationsåtgärderytterligareförvärvet efter detvid återgång atten av

genomförts.

1984:371behandlade NOliksom i1989:108 detfallet NOI ovanvar

dock STORAärendeförvärvsparter. dettaSwedish Match IochSTORA var

Swedoor NOdotterbolag AB.innefattande dettasSwedish Match,köpare av

och fann20 1enligt § Id.fördjupad undersökninggenomförde attsten

totaltdörrmarknadensåvälpåförvärvet blev dominerandeSTORA genom

effekter vadnegativaRiskerna förinom ytterdörrar trä.segmentet avsom

näringsutöv-försvårandeprisbildningen, effektiviteten ochgäller av annans

iskulledärför MDyrkadeskadlig NOning ansågs medföra verkan. att

del detförbjuda det till denhandiförsta förbjuda förvärvet och andrahand

STORAandrahandsyrkandeti praktiken innebaravsåg dvs.Swedoor att

intillförbudinterimistisktNOSamtidigt yrkadeSwedoor.skulle avyttra
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dess ärendet slutligt avgjorts. Efter STORA träffat överlåtelseavtalatt om

idet STORA-koncemen ingående dörrföretaget till friståendeBordörrenav

ansågägare, NO den ökning koncentrationen låg till grund föratt av som

talan i väsentlig mån begränsats. NO återkallade därför sin framställning

genom beslut 1989:217.NO

det avgjordaI fallet 1990: 178,NO har för andra gången haftMDsenast att

materiellt pröva yrkande interimistiskt förbud företagsförvärv.ett mot ettom

Fallet gällde Nobel Industriers förvärv Kemi frånStora STORA. harNOav

det klarlagt, vilket inte förnekatsheller Nobel, Eka Nobelansett attav

förvärvet uppnår dominerande ställning den svenska markna-genom en

den för natriumklorat. NO har vidare gjort förvärvet,bedömningen medatt

hänsyn till faran för negativa effekter prisbildningen och effektiviteten

i branschen, medför skadlig verkan enligt 2 gäller§ KL. När det yrkandet

interimistiskt förbud anförde NO synnerliga skäl enligt 21 §om som

Nobels avsikter vidta integrationsåtgärder efter tidkort kommeratt attsom

starkt försvåra uppdelning verksamheterna och bl.a. kommer atten av som

leda till nödvändiga för företagetsär det uppköpta beståndatt personer som

slutar. i sitt 1990-07-17MD avgörande fasta på Nobels förklaringtog av

på grund N0s 20 §-beslut inte genomfört några oåterkalleligaatt man av

verkställighetsåtgärder skulle starkt komplicera situationen förvärvetsom om

skulle bli ogiltigt. påstående från förutsattesDetta Nobel haMDav

innebörden några dylika verkställighetsåtgärder inte heller skulle kommaatt

genomföras innan ärendet slutligt avgjorts. ändå blev falletOm dettaatt

uttalade åtgärderna inteMD skulle komma påverka den slutligaatt att

bedömningen förbudsfrâgan. härtill ansågs inte synnerligaMed hänsynav

skäl föreligga och yrkandet interimistiskt förbud bifall.lämnades utanom

Tilläggas skall marknadsdomstolen i ogilladebeslut 1990:25 N0sMDatt

talan i eftersomsak, saken inte särskild vikt från allmän synpunktvar av

5 § l 2 någotKL och föbud förvärvet därför interedan kundest motp

meddelas.
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yrkandetillställninghaftfallenundersöktatvå de att tai endastDå MD av
klarläggasvårtdetenligt 21 § ärförbud KL, attinterimistisktNO omav

restriktivitetgradvilkenochtillämpningsområdebestämmelsens somav

tillsammansNobel,och EkaAGADFKFallensynnerliga skäl.utmärker

på kravendocktyderförarbetena,i attuttalandenabehandlademed de ovan
Särskilthögt.tämligenställsföreliggaskallsynnerliga skålför att anses

fullbordatsförvärvetkrävasförbud tordeinterimistisktförskälstarka om

ekonomiskhävdardåintegration skett storattlångtgående partsamtoch en
till slutsatsenlederförbud.interimistiskt Dettaviduppståskulleskada ett

förtillämpningsområdeti 21 § har,bestämmelsen ärutformningmed denatt
itillämpaskunnafrämstskulleBestämmelsensmalt.förbudinterimistiskt

sannolikhetenochhunnit integrerasinte harföretagenfall där ännusådana

förkravenDåmeddelas. även attförbud kommerslutligt attär ettattstor

fallsådantnågotochhögtställs mycketföretagsförvärvförbjudaslutligt ett

visa1983, torde MDjanuariikraft 1träddeförekommit sedan KLinte har

21tillämpningenvidrestriktivmycketsig av

införskerdenliktydig medblir oftatvingasbedömning göraMD somDen

idärförtvingasdomstolenochförvärvetförbudslutligtbeslut motett om
prövningförbudsfrågan. Eniställningdefinitivpraktiken avtaatt

intestadium. När MDredan på dettamåste skeskadliga verkanförvärvets

såledesochförbudinterimistisktförföreliggaskälsynnerliga ettfinner

integrationpåbörjadbifall, kandylikt yrkande avlämnar utanett en

verkställasvårigheternaDärmed ökar även attytterligare.fortgåföretagen

fall tordeflestadeförvärvet. I ettförbudslutligteventuellt motett

långt,gåttföretageninblandadeintegrationen dedåförvärv,fullbordat av

juridiskaekonomiska ochochkostnaderavsevärdainnebära att

viduppkommerintressenterandraochförvärvsparterför ensvårigheter ev.

ståndtillsvårtdärmed etttordeförvärvet. Det attåtergång varaav
planeringsstadiet.lämnatföretagsförvärveti fall därförbud deinterimistiskt

till-medproblemetlösametodpresenterade MDNobel attEkaI en

förvärvspartemasförutsatteDomstolen21lämpningssvårighetema betr att
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inställning inte vidta verkställighetsåtgärder innanatt förbudsfråganvar

slutligt avgjorts skulle komplicera situationen förvärvet då skullesom om
förklaras ogiltigt. MDs uttalande så ändå falletblev intedetta skulleatt om

komma påverka den slutliga bedömningen,att torde minska risken attav
ytterligare verkställighetsåtgärder vidtas och öka möjligheterMDs iatt

sådant fall förbjuda förvärvet. kanDet dock påpekas i det fall verkstäl-att

lighetsåtgärder har vidtagits förvärvspartema och MD ändå förbjuderav

förvärvet kan konkurrensförutsättningarna allvarligt ha försämrats till följd

åtgärderna.av

Ett alternativ för undvika svårigheterde förknippadeäratt med ettsom

interimistiskt förbud s.k.är standstill-regel. Denna skulle kunna innebäraen

förvärv inte får ske eller fullföljas under vissatt ett tid från anmälan till NO

eller särskilda åtgärder från NOs sidaatt eller särskilt beslut skulle utlösa

Önskemålstandstill-förpliktelse. sådan regel har framkommit viden om en

samtal med Industriförbundet. Vägledning vid utformningen av en
standstill-regel kan hämtas från förordningEGs kontroll före-om av

tagskoncentrationer se avsnitt 2.5.ovan

4.3 Bedömningen dominansav

avsnitt 3.4I har nämnts kravet på dominerande marknadsställ-attovan en

ning uppfyllt företag kan nämnvärd hänsyn tillett utan attanses taom agera

konkurrenters och potentiella konkurrenters reaktioner jfr 198182:prop.

165 257 och företagets marknadsandel har avgörande betydelse vidatts. en

denna bedömning andra faktoreräven kan in.spela Nedan skallattmen

behandlas tvåde avgöranden i vilka diskuteratMD kravet dominans och

härvid siganvänt nämnda bedömningskriterier.av

falletI 1986:27,MD Alcro-Beckers, fick detta företag andel 45-50en av

konsumentfärgmarknaden. I beslutetprocent uttalade marknadsdomstolenav

begreppet dominerande ställning inte kan innebördatt vidges en annan



187

övrigt.ikonkurrenslagentillämpningenvid5 § KL äntillämpningen avav
dess störstamarknadsandel, attAlcro-Beckersförutombeaktade storaMD

marknadsandelhälften såmindrehade än stor somkonkurrentföretag

marknadsandelhadeföretagingetsjälv annat enföretaget attsamt

återför-medbindningartillhänvisadesVidare10överstigande procent.

tillknutetblevdelövervägandetillförvärveteftersäljarledet, som
Alcro-Beckersfann MDhelhetsbedömning attdennaVidAlcro-Beckers.

vissiochmarknaden ut-aktuelladeninflytandeväsentligtfick ett

konkurrenterfrånreaktionertillhänsynkunde agerasträckning att tautan

sådanfåAlcro-BeckersansågsDärmedkonkurrenter.potentiella enoch

inteemellertidansåg attMDi 5 § KL.ställningdominerande avsessom
varvid talan2enligt § KL,verkanskadlighakundeföretagsförvärvet anses

bifall.lämnades utan

sitt förvärv ABEsselte ABhävdatNO1989: 18 hade avattMD genomI

på denställningdominerandesinförstärktytterligareEnströmCurt

betydandeEsseltesanfördesför dettaTill stödmarknaden.relevanta

kontorsmaterielochkontorsmaskinermindreifrågamarknadsandelar avom
kontorsvanidi-flera ledinomställningstarkadesskaraktärallmän avsamt

Ävendetaljhandeln.grossistförsäljning tillsärskilt i frågastributionen, om

mycketEsselte allmäntsåsom ettåberopadesfaktorerytterligare att var

makt ochfinansiellöverlägsenhadekonkurrentföretagen,företag änstörre

allvarligablihotadeföretagmindre attköptesystematiskt somupp
mark-begreppetinnebördenbeträffandehänvisadeMDkonkurrenter. av

DomstolenAlcro-Beckers.ibeslutsittmotiv ochtillnadsdominans KLs

delarMarknadsdomstolenmarknadsbegreppet:angåendeföljandeuttalade

harkonkurrenslageni 5 §marknadsbegreppetuppfattningensigföri och att

tjänstemarknader,ellersärskildaförutommåste,innebörd. Detvid varu-en
distributions-vissbransch elleri helverksamhetenkunnaäven enenavse

övrigtellerSPKutredningenvarkenfann dockfunktion. MD att av

Esseltesbestämningförunderlagsäkertärendet kundematerial i avenge
Esseltesklarlagtintedärför attkundemarknadsandelar. Det anses

kunde ageraföretagetsådan utanblivitförvärveteftermarknadsposition att
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behöva nämnvärd hänsyn tillatt konkurrenterta eller potentiella konkurren-

ter. ansågsDet därmed inte Esselte förvärvetutrett att Enströmgenom av
fått eller förstärkt marknadsdominerande ställning.en

Viss ytterligare belysning 1990:24,MD SkanekKBS. Fallet rördeger en
fusion mellan två slakteriföreningar. Dessa skulle efter fusionen ihop få en
marknadsandel för slaktade svinkroppar på 39,5 %. NO gjorde inte gällande

föregångarna skulle fåatt dominerande ställning så länge nuvarandeen

jordbruksreglering består väl dylik skulle uppkommaatt efter l julimen en

1991. Marknadsdomstolen framhöll dock kriteriet marknadsdominansatt i

5 § KL faktiskt förhållandeett och inte bedömningavser möjlig elleren av
sannolik utveckling. Domstolen fann inte marknadsandelen så denstor att
i och för sig måste innebära marknadsdominans på avregleradegen
marknad. NOs talan ogillades.

korthetI kan erinras marknadsdominans heltatt klart ansågs föreliggaom

i MD 1990:25, Eka Nobel där förvärvet marknadsandel på 92 % förgav en
natriumklorat och klart dominerande ställning för blekmedelen för

massaindustrin. Som framhållits i sammanhang ogilladesannat dock talen

på andra grunder avsaknad väsentligt samhällsintresse.av

MDs uttalanden i dominansfrågan i fallen Alcro-Beckers och Esselte inteär

helt lätta förena. Alcro-Beckersatt kan sägas ha inneburit viss förändringen
i utvidgande riktning i förhållande till förarbetsuttalandena dominansom
prop. 198182:l65 257 i och med det sätt vilket definieradeMDs.

kravet på dominerande ställning i viss utsträckning kan utan att taagera-
hänsyn till reaktioner från konkurrenter och potentiella konkurrenter. detI

avgjorda Esselte-fallet förefaller MD ha gåttsenare tillbaka till det

förarbetsuttalande hade tolkats om i Beckers.som

NO har påpekat, kravet dominansatt kan utesluta möjlighet för-att

värvspröva situationer med duopol, oligopol eller väsentlig kon-annan
centration vilket skulle innebära nackdel såväl konkurrens-ur som
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AhlsellParkhänvisas till ärdärvidförvärvkonsumentsynpunkt. De som

RatosGG Areoosoch15585AhlsellRatos D:nrRP27285,C0 D:nr

29285.D:nr

tillsammansAhlsell och Ratoshade1985:257,beslut15585I Dznr

AhlsellVVS-grossistmarknadenPåRörprodukter.företaget RPförvärvat var

ochstörstoch Alpen nästFosseliusingåendeRatos-koncemendet istörst,

Efterstorlek.iföretagettredjeRörprodukter detförvärvade RPdet

företagendeNOfannl KLenligt 20 § treundersökning attfördjupad

tvåöverstigandemarknadsandelriksplanetpåfick,tillsammans en
85-90marknadsandelNorrlanddeleninomoch störretredjedelar enav

bådatill dealternativlokaltnågotfinnasskulle intePå många orterprocent.

storgrossistema.

dominansförvärvbedömasinte kunde ettförvärvetfann dockNO att som

dominansbegreppettolkningtill denmed hänsyn sommening,i KLs av

257. Dessa198l82:165förarbetena prop.itill uttryckkommer s.

företagetnågotderaförföreliggerdominanspositionsådanförutsätter att en
tillnämnvärd hänsynbehövamarknaden takan attdetta utanatt agera
såfalletkundeintepåpekade dettareaktioner. NO att varakonkurrentemas

beaktadesHärvidskedde. attinteföretagensamordning mellannågonlänge

förvärvade företaget gemensamtdriva detintebeslutathadeförvärvarna att

avsågfortsättningenheller iintedeförklaratdet ochdela attattutan upp
samordningtillvarvid denna vägVVS-företagförvärva gemensamt,att

förhindrad.ansågs

samordningförintressepåtyddefaktorervissa ettfann NO attDock enatt

iintressensinasamordnakundeföretagenfanns:Ahlsell och Ratosmellan

samägandeåsyftathadeochförvärvet RP ettgälldedet avfall närvart av

företagenochAhlsellaktier iförvärvathadeföretaget; Ratosförvärvadedet

branschprislista.utarbetandetideltog gemensamav en
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NO uttalade fara förelåg för inriktningatt duopolsituation påmoten en
marknaden, varvid bl.a. riskerade priset konkurrensmedelattman som
skulle bli mindre intressant företagen lönsamhetsskälsamt att ett av av
kunde tvingas i konkurrensen,att varvid något alternativ änge upp annat att

sälja till konkurrenten inte skulle finnas. NO fann således förvärvetatt

innebar allvarliga risker från konkurrenssynpunkt. Med hänsyn till de av
företagen gjorda åtagandena se avsnitt 4.7.3 och 4.7.5 nedan konstaterade

dock NO de skadliga verkningarna förvärvetatt fick undanröjdaav anses
så långt det möjligtär inom för KL.ramen

Det viktigtär frågan sådana situationeratt duopol, oligopolom etc.som

täcks fusionskontrollKLs till övervägande sigDettas rör härav upp om
situationer där allvarliga risker från konkurrenssynpunkt det gällernär

prisbildning och effektivitet kan uppkomma. Samtidigt kan det finnas skäl

behålla den särskilda dominansprövningenatt för klarlägga i vissochatt

mån begränsa fusionskontrollens räckvidd. i dettaAtt avseende denöverge

nuvarande prövningen i två marknadsdominans skadlighetsteg av resp. som
förvärvet resulterar i skulle för påfallande vidsträcktutrymme ettge

tillämpningsområde för fusionskontrollen. Istället kan överväga attman ge
sådan räckvidd begreppet marknadsdominans ifrågavarandeen att

situationer på marknaden in.täcks Att upprätthålla krav på dominansett

kriterium för fusionskontrollenett överensstämmer med ordningenävensom

i Storbritannien se avsnitt 2.2, Tyskland 23 och i EG-rätten 2.5 och

2.6.

detNär gäller EG kan erinras EGs koncentrationsförordning avsnittattom

2.5 uppställer förutsättning för ingripande dominerande ställningattsom en
skapas förstärks.eller Innebörden begreppet dominerande ställning harav

deñnierats EG-domstolen i dess rättspraxis med anledning 86 iav artav

Romfördraget såsom: en ställning ekonomisk styrka, innehas ettav som av
företag, sätter det i stånd hindra upprätthållandet effektivattsom av
konkurrens den relevanta marknaden det makten iatt attgenom ge

avsevärd utsträckning an appreciable extent uppföra sig oberoende av
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bl.a.konsumenter sesinahandi sistaochkundersinakonkurrenter,sina

8576.RocheHoffman La2776 ochBrands-måletUnited

därlagstiftningen,tyskai denlöstsfråganhur manbör observerasVidare

2 i23a §enterprisesofnumbercollectiveför abestämmelsehar en
Wettbewerbsbeschränkungen. Ettkonkurrenslag Gesetzgällande gegen

denlmarknadsdominerandeföretagflertal omsådant varapresumerasav
den högstaharmarknadpåföretagfärreellerbestår entre somav

2ellerpå 50marknadsandel procent,kombineradochmarknadsandelen en
högstadenmarknad harpåföretagfärreellerfembestår ensomav

tredjedelar.tvåpåmarknadsandelkombineradochmarknadsandelen en

inflytandekontrollerandepåKrav4.4

marknadsdominanstill kravetanknyterproblemytterligareEtt som
ellertill företagetdå äganderättendvs.förvärv,partiellavidföreligger

sådanaVidaktieöverlåtelser.vanligast ärsin helhetövergår iinterörelsen

omfattandesåförvärvet äruppställaskriteriummåste att passförvärv ett

Förvärvföretaget.förvärvadeiinflytande detkontrollerandedet ettatt ger
i lagensförvärvbetraktasintekriterium kan ettuppfyller dettainte somsom

ledahellerintekankapitalplacering, ochiställetbemärkelse, utan som en

marknadsdominans.till

vidkravuppställasskulle ettinflytandekontrollerande somkravAtt ett
före-häromuttalandeninte lagtexten,framgårförvärvpartiella menav

ff.342 Här1978:9betänkande SOUkonkurrensutredningensi s.kommer

förvärvareninflytandesådantinflytande attkontrollerandedeñnierades som
framtid.ochledningföretagetsprincipbeslutinnehållet ikan bestämma om

kaninflytandesådantmedförinteförvärv ettuttaladesVidare att som
eftersomsammanhangi dettaintressekapitalplaceringbetraktas utanensom

framtid. Someller ettledningföretagets avpåverkarintenormaltde

förslagutredningens attenligtskyldighetuppkomstenförrekvisiten av
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anmäla företagsförvärv för prövning uppställde utredningen kravet att

förvärvaren förvärvet fick 10 % aktiekapitalet eller röstetalet igenom av
börsnoterade aktiebolag eller 20 % i andra aktiebolag.

Konkurrenslagen uppställer inte lagfäst krav kontrollerande inflytandeett

såsom fallet i konkurrensutredningens betänkande. sådantEtt kravvar torde

dock ligga implicit i själva företagsförvärv ochtermen uppläggningen av
lagens kontrollsystem. Någon klar kangräns dock inte dras i avsaknad av
praxis på denna punkt från MD. Upprätthållandet krav på dominansettav
vid förvärvsprövningen innebär i sak kontrollerande inflytande måsteatt ett

uppnås för företag förvärvatt ett skall uppnå domineran-ettgenom anses en
de ställning. När det gäller företags förstärkande redanett domineran-av en
de ställning kan det dock så redan köp mindre aktiepostatt ettvara av en
omfattas KL.av

Problemet med krav på kontrollerande inflytande aktualiserades i NO-fallet

28886D:nr beslut 1986:439, gällande SSABs förvärv 29 % aktierna,av av
motsvarande drygt 12 antalet röster, i Brödernaprocent Edstrand AB.av

NO bedömde förvärvet medfördeatt skadlig verkan enligt KL och väckte

talan i BådeMD. företaget och NO föreföll SSABs aktieköp iattense om
inteBE kunde SSAB något kontrollerande inflytande ianses BE. NOge

anförde emellertid till stöd för sin talan gickett utresonemang attsom
vid bedömningen enligt konkurrenslagen frågan,man näringsid-av om en

kare företagsförvärvgöra fåratt eller förstärkerett dominerandegenom en
ställning, inte skall vid den faktiskastanna situationen iatt nulägetse

göra vad kanutan kalla prognostisk bedömning med beaktandesom man en

trolig eller möjlig fortsatt utveckling. Häremotav en kan dock hävdas att
skillnad måste göras mellan de olika kriterierna i KL: tvåde kriterierna att
det skett företagsförvärv iett 5 § KL och företagetattsom avses genom
förvärvet fått eller förstärkt dominerande ställning kriterierären som avser
faktiska förhållanden. framgårDetta lagtexten och intemotsägsav av
förarbetena Däremot kan framtida utveckling beaktas enligten prognos av.
kriteriet i 2 företagsförvärvet§ skall medföraatt skadlig verkan från allmän
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synpunkt. räcker enligt kriteriumDet detta med påvisar förekomst-NOatt

påtaglig risk för skadlig verkan. Skillnad måste dock görasen av en en

mellan skadlighetsbedömningen i 2 två§ och de först nämnda kriterierna.

Frågan påkrav kontrollerande inflytande för det förvärvandeettom

företaget ställdes dock aldrig på sin eftersom NO återkallade sin talanspets,

från efterMD SSAB gjort vissa frivilliga åtaganden avsnittnedanseatt

4.7. SSAB godtog dock inte NOs lagtolkning.

belysandeEtt NO nyligen avgjort ärende gällde finska Parteks förvärvav

10 aktiekapitalet 3,5och i SMZ-Industrierrösternaprocent procentav av av

1990:214.NO bedriverFöretagen konkurrerande verksamheter på

marknaden för bakgavellyftar där SMZ 65-70 marknadsan-har procentsca

del och Partek påandel 10 framgick iSom ärendet medprocent.en ca

hänsyn till spridningen ägandet kunde inte förvärvet medföra attav anses

Partek fick kontrollerande inflytande SMZ. Enligt NOs bedömningöver var

det dock fråga förvärv i mening bli föremål förKLs kundeettom som en

bedömning enligt 5 innehadeSMZ dominerande ställning påen

marknaden NO ansåg sig intedock kunna ingripa Parteks förvärvmotmen

eftersom förvärvet inte kunde innebära dominanskravet uppfylldes.att

Ärendet bekräftatorde den frågadragna slutsatsen i fall då det ärattovan

företagsförvärv uppnå dominerande ställning sätteratt ettom genom en en

avsaknad kontrollerande inflytande hinder i för tillämpningvägenav en av

fusionskontroll.KLs

4.5 Skadlighetsbedömningen

avsnitt 3.5I har företagsförvärv måste medföraomnämnts att ettovan

skadlig verkan enligt 2 för föranleda§ KL ingripande med stöd KLsatt av

förvärvsregler. innebär på effekt-Det krav dels något de s.k.ett att av

kriterierna prispåverkan, effektivitetshämmande, försvårande annansav

näringsutövning uppfylls, förfarandetdels från allmän synpunkt äratt att
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härvidbeaktas ävenkonkurrensaspekterotillbörligt förutombetrakta som

samhällsintressen.andra

departementschefenframhöllmotiveringen till KLden allmänna attI

sikte påutformats medföretagsförvärv haringripaförregelsystemet motatt

frånmedföra allmänkan bedömasviktiga fall där förvärvetmycket en,
uttalade departements-koncentration. Vidareolämpligsynpunkt mycket

säkerställaförmöjligheten till ingripande bör avgränsaschefen attattatt

så frånåtgärdersådanafallenverkligt angelägna mötsendast de attav

byråkrati ochomfattandesåsomnegativa effekter;samhällssynpunkt

undviks 8lf.centralstyming prop. s.

antaltänkbaraförbudsingripandenasbedömningsgrundema ochfrågaI om

uppfattningremissinstansersvissadepartementschefen delaförklarade sig

99.fåtaligatorde bli prop.företagsförvärv rättingripanden motatt s.

synpunktfrån allmändå inte kanVissa exempel detnämns anses vara

elleri konkurs-säljarens situationsåsomotillbörligt förvärvet sker, ettatt

ingåri ellerföretag konkursawecklingsfall. förvärvet gällerOm ett som

allvarligaföretag medrekonstruktioni ekonomiskledett avensom

ifrågakommaingripande knappastekonomiska svårigheter torde således

internationelltför deni svensk konkurrensrättfår uttryckDetta ettses som

Departementschefen uttalade ävendoktrinen failingerkända company.om

naturligafinns alltså99f:följande Deti detta sammanhang prop. s.

samhällsingri-i frågaför återhållsamhetkommer verkamoment att omsom

råd riskeravi inteområde. till harpanden på detta Med hänsyn attattatt

jag sådan åter-försvårasstrukturrationaliseringennödvändigaden enanser

tyngdsådana saknarbefogad. å andra sidanhållsamhet Där momentvara

befogat ingripandemedövriga omständigheter detoch gör mot ettett

effektivite-förskyddinnebär konkurrenslagenföretagsförvärv, den ettnya

konsumenterna.näringslivet, till förinom nyttaten

ytterstaföretagsförvärv baraförbud ärLagrådet uttalade att mot ett en

särskilda undantags-tillgripas iförmodligen endastkommerutväg, attsom
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påfallandemåste karakteriseras561. uttalandefall Dettaprop. soms.

restriktivt.

givitsmedvetet harSammanfattningsvis förvärvsreglemakan sägas att en

försiktig rättstillämp-ocksåutformning varvid räknat medförsiktig enman

spärrekvisitet i 1förut 5 §härför också det berördaning. uttryckEtt är st

företagsförvärv inte endastför förbud2 Enligt detta krävsKL. mot ettp

kriterierenligt allmänna ävenskadlig verkan lagensförekomsten attutanav

från synpunkt.särskild vikt allmänsaken är av

iförvärvsreglemahaft tillämpaMarknadsdomstolen har nämnts attsom

fall, 1986:27, Alcro-Beckers, MDhänseende i endast fyramateriellt MD

1990:25, Nobel.SkanekKBS Eka1989:18, 1990:24 och MDEsselte, MD

skadlighetsbedömningenaldrigmarknadsdomstolentvå dessa komI av

ställningdomineranderekvisitet uppkomsteftersom det grundläggande av

1990:24, Ska-fallen 1989:18, Esselte ochinte ansågs uppfyllt MD

nekKBS.

såsom tidigare berörts,1990:25, gick domstolen,fallet Eka NobelMDI

fårendastför förvärvpå särskilda rekvisitet förbuddirekt det ettatt

befannssynpunkt. Såsärskild vikt från allmänsakenmeddelas ärom av

omfattningocheftersom inte sådanfallet, det attartvar avvara

rollhärvid ha spelatsamhällsintressen berördes. tordeväsentliga Det stor

användning,för industriellspeciell produktförvärvet rörde rätt rentatt en

påpekasför massaindustrin. beslutetblekmedel Inatriumklorat använt som

faktisk potentiell importkonkurrens.möjligheterna till ochäven

marknadsdomstolen bedömtfall,finns således endast därännuDet ett

1986:27,nämligenföretagsförvärv till skadlig verkan, MDhuruvida lettett

emellertid ingåendefallDomsmotiveringen i detta belyserAlcro-Beckers.

marknadeninträdebl.a.begreppet skadlig verkan. NO hade hävdat att

skullevilketmärkestrohet,försvårades fárghandelns kedjebildningar ochav

pris-pånegativa effekterrisker förförvärvet medförde klaragöra att
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bildningen och effektiviteten i näringslivet. faktorer ansågDessa MD

visserligen ha bidragit till Alcro-Beckers fått dominerande marknads-att en

ställning, uttalade de inte kunde tillmätas sådan vikt vid skadlighets-attmen

bedömningen gjorts gällande. Domstolen påpekade betydelsefullattsom

försäljning färg skedde andra kanaler, såsom varuhus ochav genom

stormarknader de NO utpekade konkurrenshämmande faktorernasamt att av

i utsträckning förelåg oberoende förvärvet. Med hänsyn tillstor av

betydelsefull faktisk och potentiell konkurrens olikhet betr konkurrens-samt

förhållanden mellan s.k. målerifärg och konsumentfärg ansågs konkurrens-

förhållandena på den förvärvet berörda marknaden förhållandevisav som

rörliga. gjorde vidareMD bedömning förvärvets otillbörlighet frånen av

allmän synpunkt avvägninggöra mellan de positiva ochattgenom en

negativa effekterna förvärvet:av

Även förvärvet anfördadet skulle kunna innebärasägas avsevärdtrotsom

fara för sådana negativa effekter NO hävdar, måste häremot ställassom

möjligheten förvärvet får positiva verkningar effektiviteten inomatt

branschen och på de svenska företagens internationella konkurrensförmåga

såsom NOS beskrivit. Visserligennärmare har inte klarlagtsmotparter att

förvärvet i dessa avseenden verkligen sådanhar avgörande betydelse som

i varje fall måste vikt fästas vid företagensangetts, be-stormen egen

dömning vilka åtgärder de vidta förbör bevara och utvecklaattav

verksamheten. Vid samlad bedömning finner marknadsdomstolen deatten

risker förvärvetmed NO inte så framträdandeklartär medangett att,som

de bedömningsgrunder förutsatts gälla i fråga ingripanden motsom om

företagsförvärv, sådana effekter från allmän synpunkt otillbörligaärsom

kan föreligga.sägas

Marknadsdomstolens skadlighetsbedömning i Alcro-Beckers-fallet framstår

försiktig.ganska Riskerna för negativ påverkan prisbildning tordesom

dock ha framstått betydande.som
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företagsförvärvviss del4.6 Förbud ettmot av

marknadsdomstolen skulleförförarbeteni såväl lagtextStöd saknas attsom

ålägga detföretagsförvärv ellerdelvis förbjudamöjlighetha attettatten

visst stödkanaktiema. Dockdelföretagetförvärvande ettatt avyttra aven

tillspecialmotiveringen 7 § KLisådan möjlighet hämtasför somen

267.198182: 165,överprövningsmöjlighet prop.regeringensbehandlar s.

förbudfastställerdepartementschefen då regeringenHärvid uttalar ettatt

tillaktiepost, kan detta begränsasgälleråläggandeeller att avse enensom

exempeldetta. Somomständigheterna föranlederaktiepostendel omav

företag eller koncernförbud gäller köpvidare ettatt ett enavsomanges

division inomellerexempelvis rörelsegrentillinskränkas gällakan att enen

koncernen.

4.7.2i avsnitt ochi i detaktualiseradespartiellt förvärvsförbudFrågan om
sittfick1989:108. STORAbehandlade fallet NO4.7.3 nedan genom

trädörrmarknadenpåställningdominerandeförvärv Swedish Match enav

enligt 2 §synpunkt KL.från allmänmedföra skadlig verkanansågNOsom

90förvärvatframställning tillför MDvid tidpunkten NOshadeSTORA

bedömningen dengjordeSwedish Match. NOaktierna i attprocent av

avstodSTORAförvärvet förhindrasskadliga kundeverkan attgenomav

Swedish Match-förvärvadeingick i denfrån företaget Swedoor AB, som

fysisk delavsågförbudetsåledes räcka medskullekoncemen. Det att aven

företaget.förvärvadedet

förvärvatframställning inteförvid tidpunkten NOsStora hade

aktiernaendast 90helhetSwedish Match i desskoncernen procentutan av

prin-därmedEftersom STORAideell andel koncernen.dvs. renten av

olika fysiska delarnadetill ideella andelcipiellt ägare avavvar samma

ellerifrågasätta MDfann skälSwedoor, NOkoncernen, attt.ex. om

SomSwedoor.till enbartförbudregeringen kunde bestämma attett avse

frånställningstagande MDsnågotbeskrivits inte iutmynnade ärendetovan

NO.återkalladesfråga, eftersom ärendetsida rörande denna av
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Även ärendet STORASwedish såledesMatch inte ledde till någotom

ställningstagande betr partiellt förbud förvärvet, uppmärksammadesett mot

dock behovet sådan möjlighet. fall utvisarDetta regel,attav en en

möjliggörande förbud viss del förvärv torde fylla funktion imot ettav en

fallde där skadlig konkurrensbegränsande verkan skulle kunna uteslutas

med sådan åtgärd. sådana fallI torde det ofta uppfattas felaktigen som en

åtgärd förbjuda förvärvet i dess helhet.att

4.7 åtagandenFrivilliga

4.7.1 Rättsligt åtagandenstöd för frivilliga

Då efterNO anmälan eller efter ofñcio ha upptagit förvärvsärendeatt ettex

till prövning och därefter funnit medfördet skadlig enligtverkan 2 § 2att

KL uppfyller rekvisiten i 5KL har NO i första hand inledasamt att

förhandlingar med förvärvssparterna. Förhandlingarna förekommakan dels

informellaunder NOs granskning förvärvet efterdels dennes beslutav om

fördjupad undersökning enligt 20 § l Syftet med förhandlingarKL. dessa

reducera förvärvetsär negativa konkurrenseffekter. förhand-Dennaatt

lingsprincip präglar såväl NOs handläggningMDs förvänsärendensom av

5 § 1 KL.

Förhandlingarna har, med undantag fåtal fall dessa ärendenett ytterstav

har behandlats i avsnitt 2.1 lett tillovan, överenskommelser där olika

åtaganden har gjorts företaget företagen i syfte minska eller elimineraattav

förvärvets negativa konkurrenseffekter. åtaganden frivilligaDessa innebär

överenskommelser och någon sanktion kan inte riktas den intemot som

följer sådant åtagande. frivilliga åtagandenaDe vilar den möjlighetett

NO har enligt konkurrenslagen väcka talan hos MD.att
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förvärvsärendenaundersöktaDe4.7.2

frivilligavilkaiantal ärendenbehandlaskommer ettdennaI attrapport

ärendenmed NO. Dessaförhandlingarefterföretaggjortsharåtaganden av

sammanställts NO.förvärvsärendenfrån urvalhämtadeär avett somav

sig tillhänförförvärvsärenden46sammanlagtbestårUrvalet somav
Bland de12083 40589.diarienummervilka har1983-1989 ochperioden -

från företagensåtagandeni frivilligafallresulterade 25ärendenautvalda

efter dennesmed NOöverläggningarefterantingenskeddesida. Detta

enligtundersökningfördjupadefter12 fall ellergranskninginformella

fullständigingenfallen utgörbehandladehär13 fall. De20 l KL§

ägnadendastifråga ärkan kommaåtaganden utanför deredogörelse som

förekommandevanligtochviktigasärskiltolikabelysa typeratt av

åtaganden.

förvärvFörhandsanmälan4.7.3 av

vidförvärvsparterberördagjorts ettåtagandenvanligEn typ avsomav
förvärveventuellaytterligareförhandsanmälangällttillfällen, harflertal av

fall iiåtaganden skerdenna vartbör poängterastill NO. Det typatt av

tills vidareåtar sigförvärvsparternatidsbegränsning, dvs. attregel utan

självmantframkommit NOhartill NO. Det attframtida förvärvanmäla

vidare-åtagandentillsföretag och begärförvårvsintensivatillskriver om

åtagandenbör övervägasförvärv. Detförhandsanmälan omomav

tidsbegränsade.förhandsanmälan bör göras

bärandeärsällanåtagandendennaframhållasVidare bör typ ensamatt av

förhandsanmälanåtagandenOfta äravskrivningsbeslut. avför omett

vikt.långt störreåtagandentill andrakopplatförvärv av

4åtaganden. Isådanafallinnehåller 8förvärvsärendenaundersöktadeAv

inte görasyftetillsamtidigt haföretagen attsigförklaradedessaav
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ytterligare förvärv på den aktuella marknaden. förvärvsärendenDe som
innehöll åtagande förhandsanmälan förvärv följande:ärom av

12083D:nr beslut 1985:105, Swanboard Masonite ABs förvärv av
Swedeboard Vrena ABs boardtillverkning skivor tillverkade huvudsakligen

träñber. NO ansåg förvärvet visserligen innebära ytterligare förstärktav en
ställning på boardmarknaden för Swanboard Masonite förvärvetattmen
kunde godtas med hänsyn till konkurrensen från andra skivmaterial under

förutsättning åtagandende gjordes företaget. Bland dessa fannsav som av

bl.a. åtagande inte förvärva ytterligare företagett att tillverkar ochellersom
säljer board eller andra skivmaterial den svenska marknaden iutan att

god tid dessförinnan ha informerat NO förvärvet.om

D:nr 54083 beslut 1984:108, ASJ-gruppens förvärv CTC-gruppen frånav
AGA AB. företagsgruppEn bildades, Saab Scania Enertech inomABny

området energiteknik. Efter fördjupad undersökning enligt 20 § lst KLen

fann NO Saab Scania Enertech blev dominerandeatt på vissa marknader och

negativa effekter på prisbildningenatt på vissa produkter vissa riskersamt

effektivitetssynpunkt förelåg. Efter förhandlingar mellan NO ochur

Enertech Enertech förklaring förvärv inom de kon-avgav atten mest

centrerade inte skulle komma göras och anmälanvarugruppema att att av
eventuella förvärv leder till ytterligare dominans skulle komma ske.som att

Efter sammanvägning från allmän synpunkt fördelar och risker meden av
förvärvet och med beaktande den Enertech avgivna förklaringen fannav av

NO förvärvet skulle lämnasatt åtgärd.utan

53884D:nr beslut 1985:83, Securitasgruppen förvärvABs Stor-Stock-av
holms Bevaknings AB SSB. NO förklarade förvärvet visserligenatt var
olämpligt konkurrenssynpunkt, fann inte skäl sigmotsätta dettaur attmen

med hänsyn bl.a. till den förklaring Securitasgruppen För-som avgav.
klaringen innebar Securitas inte avsåg förvärvaatt andra företag medatt

verksamhet inom bevakningsområdet så ändå skedde i förvägsamt att om
informera NO.
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Förvaltnings RatosAhlsell och AB1985:257, ABs15585 beslutDnr

efterkonstateradeNOförvärv Rörprodukter AB.RP enavgemensamma

VVS-grosshandelnställning inomföretagensundersökningfördjupad att

konkurrenssynpunkt.allvarliga riskermedfördeförvärvetinnebar att ur

dominerande marknadsställ-medföraförvärvet inte kundefann NODock att

skadliga riskernadeVidare påpekade NO4.7.5 nedan.ning avsnittse att

avsikthade förföretagen förklarat deundanröjda dåfick attattanses

före eventuellaNOVVS-företag kontaktaytterligare ochförvärva att

kommande förvärv.

Spisbröds-förvärv Falu1987:320, Wasabröd ABs32687 beslutDznr av

dominerande ställningförvärvetinnanWasabröd hade redanfabrik AB. en

väsentlig måninte ikunde dockför hårt bröd.marknaden Förvärvet

tid haftföretagen sedan långställning eftersomförstärka denna enanses

och tilltill dettaförsäljningsorganisation. Med hänsyn attgemensam

förvärvvid eventuellaöverläggningarsigWasabröd åtog att uppta senare

åtgärd.lämnade NO ärendet utan

Ventilationförvärv Bahco1987:315, Fläkt AB26187 beslut ABsDnr av

undersökning fann NOEfter fördjupadPromotion.från ABInvestment en

luftbehand-marknadsdominans främst betrgrund Fläktsförvärvetatt av

skadlig verkanDock ansågsfara för prisstegringar.medfördelingsaggregat,

otillbörliga från allmäninte befannsnegativa effekternaföreligga då deinte

utfästelser gjortstill dehänvisade vidare i sitt beslutsynpunkt. NO som av

ytterligareförhandsanmälaåtagandeinnehölloch bl.a.Fläkt att ev.som

ventilationsbranschen.inomförvärv

90 % aktiernaförvärvNordstjernan4588 beslut 1989:307, ABsDznr av av

Nordstjernanisammanslogs detvarvid med ABVi byggföretaget ABV,

någon mark-fanntill bolaget NCC. NOByggföretaget ICCingående att

tillhänvisade NOuppnåtts. Vidarehanadsdominans inte kunde anses

åtog sig delge NOföretagetbl.a. innebaråtaganden NCC attattsomav
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uppgifter kommande förvärv och uttalade förvärvetattom ev.

medförde någon idärmed inte skadlig verkan mening.KLs

36688 beslut 1989:133, Trelleborg köp samtliga aktier iABsD:nr av

till Ahlsell fannBröderna Edstrand Trelleborg VVS. NOAB. ägare attvar

förvärvet, på vissa produktområden inom VA-grossistmarknaden, medförde

sådan dominans för AhlsellEdstrand viss risk för negativa effekteratt en

Vissa återhållande faktorer förknippadepå prisbildningen uppkom. med

fanns samtidigt intemarknadens egenskaper dock det kundesom anses

realistiskt Trelleborg skulle avstå från förvärvet enbart VA-rörelsenatt av

omständigheter tillsammans vissa åtagandeni Edstrand. medDessa av

gjorde förvärvetTrelleborgAhlsellEdstrand NO beslöt lämna utanatt

Åtagandena innebar skulle till föreåtgärd. bl.a. anmälan ske NOatt ev.

ytterligare förvärv inom VA-sektorn.

förvärv17385 beslut 1985:256, Corporations FinlandKoneD:nr av

aktierna iAufzeug Västtyskland tiil 55 % BauerBauer ägaresomm var av

i Sverige. Efter förklarat sig inte ha för avsiktHiss AB Kone attatt

flera företag på fann skäl sigförvärva denna marknad NO motsättaatt

förvärvet.

åtaganden4.7.4 strukturella

Strukturingrepp anledning konkurrensbegränsningar kan bestå imed t.ex.av

bestående företag tvångsavhändelse verksamhets-uppdelning eller av enav

möjlighet sådana ingrepp, vilket emellertidingen tillKL vargren. ger

diskussion i konkurrensutredningens förslagföremål för samband med men

alltför vittgående 198182: 165 82,awisades statsmakterna prop. s.av som

249ff. möjliggörs frivilliga åtaganden frånjfr 1978:9SOU Däremots.

såsomföretagens sida innebär förändringar marknadsstrukturen, densom av

innan förvärvet, inom för förhandlingar mellan NO ochförelegat ramen

åtaganden innebära utträdande samarbete medföretagen. Sådana kan t.ex. ur



203

undersöktadeBlandrörelsen.delavhändelseellerföretagandra avav en

gjorts.åtaganden hardylika6 ärenden därfinnsförvärvsärendena

TjustorpsförvärvTegelcentralens1983:343, AB13483 beslut avD:nr

uppnåddeförvärvetGenomEdstrand AB.BrödernafränTegelbruk

Eftermurtegel.ochför fasad-marknadendominansstarkTegelcentralen

anledningmedvidtasmåsteåtgärderfann NOförvärvetundersöktha attatt
prisbildning ochpåeffekterskadligasynpunktallmänfrånförriskenav

och överensNOkomöverläggningarEfter parternabranschen.effektivitet i

försäljnings-skulle lämnaviss tideftertegelbrukantalatt ett enom
vidaresigåtogTegelcentralen attTegelcentralen.inomsamarbetet

vidåtgärderstrukturpåverkandedessautvecklingenavrapportera av
vilkabeslutochstrukturplanframläggaårsskiften och omkommande atttre

NOfannöverenskommelse attEfter dennaviss tid.efterutträddebruk som

åtgärd.kunde lämnasförvärvet utan

Scansped,ABförvärvBilspedition ABs1986:100,47585 beslut avD:nr

såvälförmarknadernapådominerandeBilspedition blevtillleddevilket att

kundeförvärvetfanntransportförmedling. NO attutrikesinrikes som
beslöteffektivitet ochochprisbildningeffekternegativaförriskmedföra

NOmedförhandlingarEfterundersökning.fördjupadgenomföraatt

Fraktama ABföretagen samtingåendede i köpetBilspeditionavyttrade

Därvid fannutomstående företag.tillSpedition ABNordisk Transport

föreligga.enligt KLför ingripandegrundnågoninteNO

Effoa-FinskaochEffjohnsRederi1987:363, AB6087 beslutD:nr

JohnsonSally.RederiÅngfartygs ABiaktiemajoritetenförvärvABs av
Linetill SiljaEffoa ägaremedtillsammansEffjohn ochtillLine ägarevar

Vikinglinjen AB. Detill treägareSally-rederietAB. treen avvar
far-samarbetsavtalträffatVikinglinjen hadetill ett omägarföretagen

Åland fär-fannNOSverige.och attFinland,södramellanjetrañken

SiljadomineradesMellansverigeochFinlandsödramellanjetrafiken av

delägareförvärvetblevSiljasVikinglinjen ägareAB.ochLine AB genom
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i konkurrentföretaget Vikings ägarföretag.ett NO hävdade dentreav att

insyn inflytandeoch det i Viking ägandet i Sally möjliggjorde, skullesom

kunna påanvändas konkurrenshämmande negativasätt med effekter påett

prisbildning effektivitetoch möjlig följd. Efter uppgörelseattsom en en

träffats mellan delägarna i Viking innebärande försäljning Sallys aktierav

till de övriga delägarna och Sallys utträdande samarbetsavtalet, fann NOur

faran för förvärvets skadliga verkan undanröjts.att

det behandladeI 4588ärendet dznr beslut 1989:307 förklarade NCCovan

inriktade sig successiv avveckling befintligtatt samarbetemotman en av

och undvikande konkurrensbegränsande samarbeten med Skanskaav nya

avseende den svenska marknaden. innebar ytterligareDetta bl.a. inteatt

längre ha företag och konsortier.gemensamma

13289 1989:108,Dznr beslut STORAs förvärv Swedish Match iABav

dess egenskap moderbolag till Sweedoor NO fann efter fördjupadAB.av en

undersökning STORA förvärvet uppnådde dominerandeatt genom en

ställning på trädörrmarknaden förvärvetoch medförde skadlig verkan.att

föranleddeDetta NO väcka i för förbudtalan förvärvet.MDatt mot

Därefter avyttrade STORA det i koncernen ingående dörrföretaget

Bordörren tillAB utomstående varvid fannNO ökningenatten av

koncentrationen på marknaden i väsentlig mån begränsats. föranleddeDetta

NO återkalla sin talan från MD genom beslut 1989:217.att

4.7.5 Begränsning ägande och inflytandeav

vanligt förekommandeEtt åtagande innebär det förvärvandeannat att

företaget skall begränsa sitt inflytandeägande och i det förvärvade företaget.

48184Dznr beslut 1985:33, Euroc-koncernens förvärv aktiemajoritetenav

i Skandinaviska Cement AB. Säljare FärdigAB Betong, Upplands-ABvar

betong och STC Scantrade Genom förvärvetAB. fick Euroc andelen av

cementmarknaden uppskattades till 95 % vilket innebar förstärkningsom en,
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ställning.domineranderedanABdotterbolaget CementagenomEurocsav
förelågriskundersökningfördjupad attefterkonstaterade att storNO en

effektivitet.ochprisbildningpåskadliga effektermedföraskulleförvärvet

överenskommelseundanröjdaväsentligenansågs dockDessa somgenom en

fåskulle endastsida:från Eurocföljande åtagande Eurocsinnehöllbl.a.

Skandinaviska Cementnybildadei detröstetalet13 aktierna ochinneha av

AB.

aktierförvärv1985:284, Ratoskoncemens19785 beslut NODznr av

företagenBådaAhlselli AB.röstetalet8,5 %motsvarande varav

i konsor-medlemrörVVS-grosshandeln. Ratosinom ettverksamma var
Äveni Ahlsell.röstmajoritetenhadetillsammansaktieägaretium omsomav

i Ahlsell,inflytandetillmöjligheterbegränsadekonsortialavtalet Ratos

sig skolaförklaradeinflytande. tamöjligheter till Ratosvissaförelåg

ingåavsiktföroch hai konsortiestyrelsenVVS-frågor attbefattning med

därmedfannNOi Ahlsell.sin röstandelöka attstyrelse elleri Ahlsells att

ansågsåtgärdervidareminskat, såskadeverkningarförvärvets att

erforderliga.

åtagandenSpeciella4.7.6

ytterligareharfrivilliga åtagandenbehandladedeFörutom typerna avovan
efteröverenskommelserpraxis det gällerförekommit i NOs näråtaganden

tämligenbörjantillmed förvärvsparter. Dessaförhandlingar ettavvar en

företagensolika rörade sätti vissa fall kundeslag ochlångtgående

återhållsamhettid tenderat störredockharbeteende. NO mot ensenare

åtagandenasvad gäller art.

25384 besluti ärendet dznrgjordesåtagandenSynnerligen omfattande

Film ABförvärv EuropaBoföBonnierföretagens1984:238, AB av

BofÖundersökningfördjupadefterkonstaterade attEuropañlm. NO en

dominerandebliFilmindustri skulletill SvenskABsom ägare

ñlmproduktio-svenskadenbetydande andelfåbiografmarknaden och aven
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Med hänsyn till Europañlms ekonomiska krissituation ansåg NOnen.

emellertid det nödvändigt för företagdetta så snabbt möjligtatt attvar som

få kapitaltillskott för möjliggöra fortsatt verksamhet. utredningenAvatt

hade vidare framgått Europañlm under längre tid finna olikasöktatt en

alternativa köpare endast Bofö inom den tillgängliga tidsramenattmen

kunnat lämna definitivt och rimligt bud. NO fann inte skälett motsättaatt

sig förvärvet efter Bofö gjort följande åtaganden: Bofö skall föratt verka

SFEuropafilm behåller nuvarande omfattning på biografñlmproduktio-att

Bofö åtar sig verka för allmän ökning biograffilmpro-svenskattnen. en av

duktion, bl.a. rimliga villkor tillhandahålla lokaler förattgenom

filminspelning åt andra producenter.

2. Bofö åtar sig tillse andra svenska producenter bereds rimligaatt att

möjligheter få sin produktion visad på SFEuropañlms biografer.att

hälftenFör SFEuropañlms produktion kopiorgörs för samtidigextraav

distribution till folkrörelsebiografer.

4. Verka för förbättring avtalsvillkoren för importerad film.av

5. Vid nedläggning biografenda erbjuda lokalen till andraortensav

intressenter

Under år inte höja biobiljettprisema såvida inte medtre KFI änsteg mer

%7 årsbasis.

detI behandlade ärendet 48184dznr beslut 1985:33, åtog sigovan

Euroc-koncemen försäljning östtysk i Sverige skulle ha minstatt cementav

storlek den dåvarande. Vidare åtog sig företaget nedbringaattsamma som

i förvärvsavtalet ioch leveransavtal ingående konkurrensklausuler från tio

år till fyra år.tre resp.
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delen ägttillAS störstaIndustrier166 hade1987: Dynobeslut5086d:nrI
frånNobel ABNitrosprängämnesföretagetförvärvatHydroNorskav

någonvidtaföranleddintesig attfannNOSverige AB.IndustrierNobel

skulleåtaganden: FöretagetföljandegjortIndustrierefter Dynoåtgärd att
detnärföretagandraellersprängämnesföretagsvenskadiskriminerainte

svenskaövrigafalldetlicenser. Iellertändmedelammoniumnitrat,gäller

ellerdiskriminering annatgällandeskulle görasprängämnestillverkare
till-villigsig Dyno attförklaradeförfarande,konkurrensbegränsande

utfästelse attgjorde DynoVidareinformation.begärd enNOhandahålla av
sprängämneskunder.medavtalNobelsNitroiexklusivvillkorvisstslopa

29förvärv procentStål ABsSvensk1986:439, SSAB av28886 beslutD:nr
Brödernaiantalet röster,12drygtmotsvarande procentaktierna avav ,

stälgrossistföretagetimajoritetsägandehadeSSABEdstrand AB. genom
grossist-handelsstål iförmarknaden70drygttidigareTibnor procent av
sidanvidvarit det,förvärvetinnan avEdstrand,Brödernaledet. som

25hade procentstälgrossistföretaget, avrikstäckandeendaTibnor,

enligtverkanskadligmedfördeförvärvetslutsatsendrogmarknaden. NO att

varför NOsynpunkt,från allmänviktsärskildsakenKL attsamt var av
dockfannåtaganden,nedanståendegjortEfter SSABitalan MD.väckte att

skulleSSABpåi avvaktanundanröjts, attverkanskadligaförvärvetsNO att
talan.sindärföråterkalladeEdstrand. NOBrödernaiaktieinnehavsälja sitt

följande:Åtagandena företagetgjordes varavsom

Edstrand AB,Brödernaiaktiersinasamtligaförvaltarregistreralåtaatt

aktierna,inneharSSABbestå så längeförvaltarregistreringenlåtaatt

Brödernaförstyrelsenirepresentationellerbegäravarken accepteraatt

Edstrand AB,

Edstrand AB,i Brödernaminoritetsrevisorutseendepåfordraatt av
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5. heller i övrigt deatt utöva rättigheter kan grundas på aktieinne-som
havet i Bröderna Edstrand för finansiella syften,utom såsom lyftanderent

utdelning, deltagande i emissioner, utnyttjandeav aktiernaav som
säkerheter saknar sambandsamt annat med Bröderna Edstrand ABssom

operativa verksamhet,

i proportion till SSABsatt aktieinnehav deltaga i eventuella emissioner

i övrigt förvärva ytterligareatt aktier i Brödernamen Edstrand AB, samt

7. sjätte månad, förstaatt gången den 1 maj 1987 intillochvar dess hela

aktieinnehavet för NO redovisaavyttrats, läget beträffande aktuellt

aktieinnehav, gjorda försäljningsansträngningar och har sambandannnat som
med SSABs aktieinnehav i Bröderna Edstrand TillAB. uppgörelsen hörde

även hemligt åtagande frånett SSABs sida inom viss tid sälja samtligaatt

SSAB tillhöriga aktier i Bröderna Edstrand. sådanEn försäljning skedde

också några år senare.

D:nr 47486 beslut 1987:273, Gränges Aluminiums förvärv AB Gotthardav
Nilsson, varigenom GA kommit i 90 aktierna och röstetaletprocentupp av
i Gotthards. Gränges blev efter förvärvet dominerande både köparesom av
aluminiumskrot och leverantör sekundäraluminium till aluminium-som av
gjuteriema. NO bedömde efter fördjupad undersökning förvärvetatt

medförde risk för påverkan på prisbildningen såväl aluminiumskrot som
sekundäraluminium. Dock ansågs riskerdessa för skadlig verkan undanröjda

följande åtaganden:genom

När det gäller förhindra missbrukatt sin dominerande ställningav som
köpare aluminiumskrot åtog sig Gränges särredovisaav verksamhetenatt

beträffande skrothantering å sidan och omsmältning aluminiumskrotena av
å andra sidan,

inte subventionera insamlingenatt aluminiumskrot med vinster fränav

omsmältverken,



209

tillämpa prestationsbaserad prissättningatt vid inköp aluminium-en av

skrot diskriminera någon säljare skrot,utan att hålla rimligsamt attav en
prisnivå i förhållande till de länder från vilka Gränges har importkonkur-

rens,

5. det gällernär Gränges ställning säljare sekundäraluminium åtogsom av

sig Gränges iaktta återhållsamhet i prissättningen.att

Gränges förklarade sig berett tillhandahålla NO underlag föratt

bedömningen åtagandenas efterlevnad och,av

7. varken sig eller fördröjamotsättaatt exportförbudet för metallskrotatt

avvecklades under vissa förutsättningar.

Dznr 15787 beslut 1987:222, Swanboard Masonite förvärvABs Karlitav
boardfabrikABs från Fiberinvest AB. Swanboard Masonite skulle genom

förvärvet få dominerande ställning på den svenska boardmarknaden. NOen

beslöt dock lämna förvärvet åtgärd vavidatt bl.a. beaktadesutan det

åtagande förhandsanmälan förvärv i tidigare ärende dznrom ettav som
12083 beslut 1985: 105, avsnitt 4.7.3 gjortsovan Swanboard och dese av
åtaganden gjordes företaget i detta ärende: säga avtalsom attav ettupp om
ensamrättförsäljning för Norsk Wallboard och ha styrelsegemenskap med

detta företag inte upprätthålla ingåeller avtalsamt att med andra leveran-

törer skivmaterial förhindrar dessa fritt sälja och prissättaav attsom

produkterna den svenska marknaden.

detI behandlade avsnitt 4.7.3 ärendet dznr 26187 beslut 1987:315,ovan

åtog sig Fläkt AB ändra den i ingåendeavtalet konkurrensklausulensatt

giltighetstid. Dessutom förklarade sig Fläkt ha för avsikt denatt gynna

installationsverksamheten vid leverans material. Företagetegna av avgav
vissa förklaringaräven beträffande prispolicyn i Sverige jämfört med

utlandet.



210

4.7.3avsnittiÄven behandlats1989:133, har36688 beslutärendet ovan

ensamför-vissahävdaavstå frånsig härvidåtog även attTrelleborg AB att

förmåner.särskildaleverantörerpåverkainte sökaochsäljningsrätter att om

förvärvandesig de32687 åtog5086 och48184,34083,ärendena dznrI
Ävenkonkurrensklausuler.ingåendeförvärvsavtaletmodifiera iföretagen att

förekommit.åtagandensådanaharföljer nedanärendeni de tre som

förvärvSvenska ABsDuracell-Daimon1986:475, gällde346:86 beslutDznr

konkurren-fannsöverlåtelseavtaletTudor-Hellesens. Iaktierna i AB enav
och dennesHellesensGNTudor-Hellesens ägareinnebärandesklausul att

endeblioptionDuracelllämnaförband sig attNordGN Store attägare

femmarknadenpååterinträdaönskadeföretagdessanågotdistributör om av
denågotanvändadärvid intefickförvärvet. Företagenefter varu-år av

Efterföretagsöverlåtelsen.aktuelladenförede använtmärken som
såtillvidakonkurrensldausul, attjusterades dennaöverläggningar med NO

användeinteNordStoreellerGNHoptionsrättenfrånavstodDuracell om

företagsöverlåtelsen.föreanväntsvarumärkendenågot somav

Hälsokostcentralensangående AB1988:451,36788 beslutdznrärendetI

konkurrensklausultidslängdenavkortadesBiodistra AB,förvärv enavav

år.fem tillfrån tre

planeratIndustri AB Euroc1989:377, hade att36489 beslutärendet dznrI

fannBetongindustri. NOinom ABgrusrörelsenochfabriksbetong-förvärva

meningiskadlig verkan KLsförallvarlig risksåmedfördeinteförvärvetatt

i avtalettilldärvid bl.a.hänvisadeNO attförhindras.bordeförvärvetatt

årnedbringats tillinköpsförbindelse ettochkonkurrensförbudingående ca

överläggningar.efter
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åtagandenfrivilligaSammanfattning4.7.7 av

överläggningar med NO medeftergjorts företagolika åtagandenDe som av

påpekatsolika Somflertalföretagsförvärv,anledning är typer.ettavav

oftaåtagandenaundersökta urvalet,från dehar i de tidigaste ärendenaovan

detaljerad karaktär.ochomfattandelångtgående ochvarit ganska enav

åter-går störrepraxis tendensenDock tyder NOs motatt nusenare

beteende.företagensåtagandenhållsamhet med rörsom

Framför allt detutveckling.varit fördelaktighaDetta synessynes en

konkurrensfrågor.till sådantåtagandenalämpligt begränsaatt avsersom

gick åtagandenaSFEuropañlmfalleti berördaFramför allt det ovan

frågor kulturpo-delvissådan rörde närmastväsentligt ochutöver avramen

frittinte gåsådant kanutnyttjas på sättkonkurrenslagenlitisk karaktär. Att

från kritik.

detåterhållsamhet närlämplighetennäringslivshåll betonatsFrån har av

frånuppföljningframkommitutformning. Vidare haråtagandenasgäller att

omfattning.i någoninte skett störresida gjorda åtaganden harNOs av

efter detefterhäntfölja vadSvårigheter har förelegat attatt somupp

fullföljaregel lojaltföretagen iverkargjorts företag. Dockåtaganden av

sina åtaganden.

följandeindelas iolika åtagandenaSammanfattningsvis kan de typer:

förvärvFörhandsanmälan av

förvärvspartinnebördstrukturella åtagandenOlika former attt.ex. avav

marknadenaktuellaföretag på denupphöra med samarbete medskall annat

sin rörelse.eller delavyttra av

företagetförvärvadeinflytande i detBegränsning ägande ochav

förekommandedenåtaganden,Olika speciella4. mesttyper varavav

förvärvsavtalet. Enimodifiering konkurrensklausulerinnebär typannanav

diskrimineras.utomstående företagåtaganden i syfte motverkaär attatt
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4.8 NOs erfarenheter informella kontakterav

NO har uttalat i dess kontakt med marknadsledande företag iblandatt tas

frågor bedömningenrör olika förvärvsaltemativ. Vid sådanaupp som av

samtal sig NO ibland fåttha uppfattningen, företagen haruppger att

förvärvövervägt skulle ha lett till kraftig marknadsdominans,ett som men

hänsyn till KLs regler förklarat inte avsåg genomföraspontant attav attman

sådant förvärv. Detta har gällt inomett koncentrerade delart.ex. av

livsmedelsindustrin.

NO har dragit slutsatsen företagens förståelse för förvärvsreglerKLs haratt

vuxit. Detta skulle enligt möjligenNO förklaraskunna informationdenav

NO reglerna och den publicitet varit kring vissa förvärvsären-ger om som

den i Sverige den kompetens området företag skaffat.samt storasom

Redan kännedomen Kl och dess tillämpning torde ha hadt vissom en
återhållande effekt på företagsförvärv skulle ha lett till klarsom en

marknadsdominans på den svenska marknaden. förklarandeEn faktorannan

företagensNO erfarenheter från andra länders tillämpninguppger vara av

konkurrensregler, framförallt från USA år frånävenmen senare

europeiska marknader. förordningEGs kontroll företagskoncentratio-om av

i december 1989, förväntas ytterligare företagensantogs ökaner, som

kompetens på området.

NO har samlat exempel på vissa uttalanden gjorts företagsledareharsom av
i företag,större vilka visar hur medvetenheten förvärvsreglerKLsom

påverkat förvärvsbeteendet. Uppenbarligen har konkurrenslagens regler om

förvärvskontroll viss preventiv effekt under ytan, omfattning docken vars

knappast låter sig kvantifieras.
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Utvärdering och slutsatser5.

Förutsättningarna för utvärdering5.1 en

utvärdering konkurrenslagens fusionskontroll-Förutsättningarna för en av

någrafrämst därför det inte finnsbegränsade,regler ännuär ännu rätt att

förbudtill något haravgöranden i marknadsdomstolen lett attsom

hittills fört tillförlorat samtliga fyra de fall hanNO harmeddelats. av

två fall ansågs det grundläggandemarknadsdomstolen för avgörande. I

Esseltefalletdominerande ställning uppfyllt ochpåkravet uppkomst av

fall ansågs skadlig klarlagd Alcro-SkanekKBS-fallet, i verkanett

föbjudasi fall ansågs förvärvet i fall kunnaBeckersfallet och vartett

Nobel-fallet.särskild vikt från synpunkt Ekaeftersom allmändet var av

fyra fall, NO yrkatmarknadsdomstolen inte i något de därVidare har av

bifallitförbud gått till ställningstagande i domstolen,interimistiskt och som

förevaritförbud. harsådant marknadsdomstolenNOs talan och beslutat Iom

fråni slakteribranschenfall, Samfodfallet företagsköpytterligare ett om

fannkonkurrenslag. Domstolen därtiden före tillkomsten nuvarande attav

inte tillät ingripandenkonkurrensbegränsningslagenden äldre lagen mot

sådana.företagsförvärv som

NOs in-praxis inget fallföreligger åtta års hos NO. IDäremot synes

tagits tillbaka.företagsförvärv helt hartill beslutgripande ha lett att ett om

fullföljdes docksnickerierberörda förvärv SPSwedish Match ovan av

vissinnebördfinns fall där uppgörelse skettinte. detDäremot att enaven

efterföretagetförvärvandeförvärvet inte genomförts eller detdel attav

koncentrations-för minskaförvärvet avhänt sig viss Verksamhetsgren atten

anhängiggjordaisärskilt STORAS NO MDeffekter. kan nämnasHär att av

koncentrationlångtgåendevilketförvärv Swedish Match, genom enav

så sättdörrmarknaden, löstesha uppkommit den svenskaskulle att

utomstående företag. NOtillsitt tidigare dörrföretagsålde ägdaSTORA ett

detframgåttfinnssin i Vidareåterkallade härefter talan MD. avsom
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företagsförvärv gjort olikaolika fall företag i samband medföregående där

förvärvetsförhållande till syfte minskaåtaganden i NO medslag attav

konkurrenshämmande effekter.

hittillsvarande effekternahävdas demed stöd det sagdaKan att avav

obetydliga Nej, dettaenligt konkurrenslagen varit ärförvärvskontrollen

någon igår nämligen inte med säkerhetingalunda säkert. Det avgöraatt

utsträckning haft effekter undervilken kontrollsystemet ytan attgenom

förvärvsplaner inte genomförts, eftersom de bedömtstillmedverka att

möjliga genomföra på grund konkurrenslagenssannolikt inte att avvara

förvärvspla-i vissa fall offentligt bl.a.kontrollsystem. NO har agerat ang

planerade förvärveller hand uttalandeni blöjbranschen under attgenomner

företag kontakter med NOinte kunna godtas. Fall därtroligen skulle utan

Troligen dock konkur-låter sig inte kartläggas. harnått slutsatssamma

företagetshaft effektförvärvskontrollregler underrenslagens ytanen

handlande.

igenomfråga självfallet företagsförvärv släpptsövergripande ärEn somom

varitsannoliktförvärvborde ha eller tvärtom stoppatsstoppats somom

gjorda studien knappastnyttiga. häroskadliga eller Denrent gerav

till falltill början begränsad deför klartunderlag Man ärett somensvar.

konkurrensmyndig-ytterligare svårighettill bedömning.varit En är attuppe

gjort några uppföljningar de behandladei allmänhet inte haheterna avsynes
Även fögavarituppföljning gjorda åtaganden har i allmänhetfallen. NOs av

flera årsvårtockså framhållas det mycketomfattande. bör ärDet attatt

blivit stånd-utvecklingen skullehur ha om en annansenare resonera om

svårt utvärderaföretagsförvärvsfråga.tagits i Detpunkt är attt.ex.en

Esselte-fallet i ljuset den snabbaställningstagande imarknadsdomstolens av

dockinom kan hysaomstrukturering härefter skett denna koncern. Mansom

igenomsläppainför marknadsdomstolens ställningstagandeviss tvekan att

tordefárgfabrikanterna Alcro och Beckers; beslutsamgående mellan ett som

prejudicerande effekt i avgöranden.haft betydandeha senare
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fört talanNOantingen attmarknadsdomstolen,nåttfall genomAntalet som
mindreutgjortharbeslut,interimistisktbegäraellerförvärvet attmot genom

factodesig attNOfall i vilka engageratAntalet genomår.fallän ett per
låterutgångspunktkritiskutifrånomständigheternaundersöka ennärmare

§-beslut20kbeslut sformellaeftersom omexakt bestämmas,sig inte

fattats.inte harfallflertaleti detundersökningfördjupad storainledande av
3tillendastuppgårgenomförtsundersökning casådanNO-fall därAntalet

ganskaoftautredningarpreliminäraNOsinnebärDockåret.fall om
information. Deomfattandeinhämtandeochundersökningargrundliga av

förvärvsfall10-talundersöktingående ettNO haförefallerfacto mer

årligen.

möjlighetreglerkonkurrenslagensutnyttjaaktuellt omvaritintehar attDet

marknadsdomstolen ännueftersomregeringen,överprövning hosbegäraatt
överprövningsådanförvärv. Hurförbjuda ettbeslutat enaldrig attom

inte känt.alltsåpraktikeni ärfungeraskullenärmare

marknaderhar berörtprövning,tillvaritförvärvskontrollfall,De uppesom
sigvisatbarasåinte avsystemet varaärslag. Detskilda attmångaav

särskiltellerhemmamarknaderskyddademarknader,vissaför t.ex.intresse
i detbehandlatsochvaritfalldemarknader. I somreglerade uppesom
färg,såsomindustriproduktionförmarknaderåterfinnsföregående

stälgrossis-såsomserviceochhandelförmarknaderdörrar,industrigas och

såsommediaförmarknaderkontorsvarumarknaden,ochtverksamhet

nämnaskanvidareoch t.ex.filmdistributionochförlagsverksamhet

kommakanmarknader,spridningvida somDenlastbilstransporter. av
och2.6berörtsEG-falldeillustreras även ovanbedömning, somunder av

slag,visstkemisknämligen apparaturintressen, avsvenskaberörtsom

biltillverkning.ochpälsskinn

allradepåpekasdet attkanerfarenheterinternationellabakgrundMot av
detdärfallvaritSverigeihittills bedömtsföretagsförvärvflesta som

i regelochförvärvettillsamtycktledningochägareföretagetsförvärvade
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också under NO-prövningen och marknadsdomstolsprövning stöttev.

förvärvets genomförande, s.k. friendly take-övers. De svenska erfaren-

heterna i förvärvskontrollsammanhang hostile take-overs är såän längeav
mycket begränsade, även problemet förekommit i några fall. Exempelom

härpå år Nordstjemans förvärv ABV och Bilspeditions förvärvav av
Scansped.

5.2 Förvärvskontrollens intensitet. Var bör nivån

läggas

När förvärvskontrollfrâgor diskuteras år det vanligt främstatt man
uppehåller sig vid de tekniska frågorna den lämpligaste utformningenom av
kontrollen, förhands- eller efterhandskontroll,t.ex. behov beloppströsk-av
lar, tidsfrister Detta får dock inteetc. undanskymma de grundläggandeatt

frågorna år Sverige överhuvud bör ha förvärvskontroll iom konkurrens-en
främjande syfte och i så fall med vilken intensitet denna bör bedrivas.

Vad gäller den förstnämnda frågan har det inte framkommit något i studien

skulle peka på förvårvskontrollreglernaatt isom den svenska konkur-
renslagstiftningenskulle obehövliga. Tvärtom har de, särskilt i NOsvara

praxis, utvecklats till viktig del denna. Det är också påtagligten detav att
finns nära sambandett mellan konkurrensbegränsningar i form företags-av
förvärv och andra konkurrensbegränsande åtgärder, särskilt från domineran-

de företags sida, vilka ibland kan alternativ till varandra.vara

I sammanhanget kan påpekas förvärvskontroll under de åratt gått sedansom
konkurrenslagens tillkomst genomförts i det övriga Västeuropa i helten

omfattning tidigare.än Grundläggandeannan är EGs koncentrations-

förordning, ikraft från 21 1990, kontrollsept särskilt förvärvstoraom av
har gemenskapsdimension. Nationellsom lagstiftning förvårvskontrollom

har genomförts i de flesta EG-lånder,nu dock Danmark. Den är avsedd
komplettera kontrollenatt på EG-planet. De mycket höga tröskelvärdena i
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koncentrationsförordningEGs 5 miljarder ECU i årsomsättning på

världsbasis efter förvärvet förutsättagrundläggande normsom synes en

kompletterande nationell förvärvskontroll. svenska, internationelltDe

storföretagen i praktikenverksamma redan underkastade EGsär nu

förvärvskontroll. Genomförs det planerade 1993,EES-avtalet torde0 m

förvärvskontrollenEGs konkurrensrätt, inbegripen, komma inomgällaatt

hela EES-området och alltså för Sverige.även Förvärvskontroll har också

införts i däremot i Finland. Utifrån internationelltNorge, perspektivett

sig klart avvikande Sverige sig förskulle det bestämde heltte attom nu

eller till del avveckla den förvärvskontroll vi haft alltsedan 1983.stor

Vad gäller intensiteten i förvärvskontrollen urskilja olikakan man am-

bitionsnivåer. Populärt uttryckt det frågan ribban ligga.är börom var

Schablonmässigt kan i huvudsak urskilja nivåer:treman

nivå där ambitionen begränsad till undantagsvis inskridaEn är att mot

särskilt allvarliga fall.

nivå där förvärvskontrollenEn reellt fungerande,man ser som en

betydelsefull idel det konkurrensfrämj ingripandeande och där skersystemet

i sådana fall förvärvdär kan till påtagliga skadliga effekterledaantas mera

nivå förvärvskontrollendär ambitionenEn har generellt påverkaatt mera

strukturutvecklingen inom näringslivet ingriper ioch där storman

omfattning för kunna strukturförändringar och på tidigtatt styra ettt.ex.

stadium motverka uppkomsten marknadsdominans.av

bör understrykas dessa nivåbeskrivningarDet grovhuggna ochäratt att man

kan imycket längre preciseringar. Likväl torde de belysande.vara

Nivå och 2 finns företrädda1 olika håll i däremot knappast nivåEuropa,

kännetecknade dock tidigareDenna den amerikanska förvärvskontrollen,

där de verkligt företagen grundval schablonmässiga kriterier istora av
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förvärv.förbjudna ytterligare Här har dockrealiteten göraatt envar

nivåuppmjukning i riktningväsentlig skett mot

Sverige till nivåambitionsnivå i Svarar den 1 ellerligger nuvarandeVar

bilden oenhetlig. lagförarbetena, allra markeratnivå 2 är IHär mest av

genomförande företagsförvärvunderstryks starkt förbudlagrådet, att mot av

ocksåi särskilt allvarliga fall eller detförekommaendast bör sagtssom

framgår marknadsdomstolen,undantagsvis. lagtexten detta ävenI attav

i mening,företagsförvärv medföra skadlig verkan lagensfinnerden ettom

förhandlingar endast får meddelasaken ochskall primärt söka lösa genom

genomförande särskild vikt frånförvärvets saken är avförbud mot om

riktning särskilda kravet påpekar det över-allmän synpunkt. I samma

förbud förvärv marknadsdomstolenprövning i regeringen ett mot somav

praxis måste marknadsdomstolen hasin hittillsvarande sägasmeddelat. I

återhållsamhet.tillämpas medförvärvskontrollreglerna börmarkerat att

förvärvskontrollenpraxis ligger den svenskaEnligt förarbetena och MDs

nivå

mån påemellertid i viss saken.Materialet antyder NO haratt annan synen

konkurrenslagensaktivitet i förvärvskontrollfrågor har alltsedanNOs

nivåmåstevarit så omfattande dentillkomst närmast sägas motsvaraatt

huvudlinjema iföreligga viss oöverensstämmelse mellan NOsverkarDet en

Delvis denna dockmarknadsdomstolens avgöranden. kanpraxis och

i realitetendärigenom i många fallsannolikt förklaras NOs agerandeatt

åtaganden ochförvärv sådantmindre åsyftat änatt stoppa ett att genomsom

effekterna förvärvavyttring viss mildraVerksamhetsgren ettavenev. av

måste dekonkurrenssynpunkt. vissa fall dock lämnas öppetfrån I om

företag i medförhandlingsvägen uppnått med sambanduppgörelser NOsom

stått på sig ochföretagsförvärv stått sig, företagen istället hadeskulle ha om

för avgörande.måst sig till marknadsdomstolen FöretagensNO vända ett

åtminstone delvis förklaras starkafall oftaagerande i dessa torde av

önskemål få saken uppklarad.snabbtatt
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nödvändigt övervägasjälvfalletdetkonkurrenskommittén attärFör

kommitténSedanfortsättningsvis.liggaförvärvskontrollen börnivåvilken

olika frågoruppkommergrundfrågaiuppfattning dennasigbildat om ev.en
särskildai olikaräckviddutformning ochförvärvskontrollensomläggning i

iframkommit dennasådana frågorviktigalistashänseenden. Här som

studie.

bibehållasdetDominanskriteriet. Bör5.3

Fråganhänvisas.vilkettill4.3i avsnittbehandlatsKriteriet har omovan,

direktiv.kommitténsisärskilt nämndbibehållandedominanskriteriets är

tillskall ledaförvärvetkravetkonkurrenslagnuvarande attI ger

marknadpåställningdominerandeförstärkandeelleruppkomst enenav
4.3framgåtträckvidd. Somlagstiftningensavgränsninggrundläggande avav

ilagstiftning,också i utländskdominanskriterium t.ex.oftauppställs ett

i Tyskland.koncentrationsförordning ochEGs nya

förstärkningellertill uppkomstledaskallförvärvetpåKrav avatt

förvärvskon-funktionenfyllermarknadställning på attdominerande geen
ocksåochavgränsninggrundläggande attkonkurrenslagenitrollen en

ganskadominanskriteriet tolkatspraxisräckvidd. harIkontrollensbegränsa

fannSkanekKBS-fallenochEsselte-marknadsdomstolen. Isnävt av

uppkom.marknadsdominansnågondomstolen att

fusionskon-villräckviddvilkenmedställningstagandet har göraatt geman

tillämpningsområdetavgränsninggrundläggandeformNågontrollen. avav

fortsättningen.i Enrimligen finnas ävenmåstefusionskontrollreglemaför

bättreprecisera dettadominanskriterietbehållaväg attatt menvarasynes
lagstiftningenHärvid kanblir mindredet snävt.på göroch sätt attett som

utgångspunkter.värdefullaTyskland,ochsåsom EGandra håll, ge

vidareklartärdominansbegreppetutformningentyskadenObservera att av
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än väl detaljerad. I Tysklandom marknadsdominans föreliggapresumeras

marknadsandelen överstiger 13 intressantklartom regel. Utprägladeen-
oligopolsituationer bedöms också marknadsdominans.som

5.4 Krav på kontrollerande inflytande

Såsom framgått avsnitt 4.4 konkurrenslagensär innebörd inteav helt klar

när det gäller frågan det för förvärvskontrollreglemas tillämplighet krävsom

aktieförvärv leder tillatt uppkomst eller förstärkande kontrolleran-ettav av
de inflytande. NOs uppfattning torde inte överensstämma med den som
framförts i denna studie. När det gäller sakfrågan kan särskilt hänvisas till

de i avsnitt 4.4 behandlade fallen SSAB och Partek.ang

I sak det endast fall där kontrollerande inflytandesynes uppkommervara -
till skillnad från portföljinvesteringar är egentligt intresse försom av en-
förvärvskontrollprövning Åpå rimlig ambitionsnivâ. andra sidan är stora
problem förknippade med söka ställa exaktaatt beloppsgränser, t.ex.upp
i form procentandelar vilket är vad föreslogs konkurrensutred-av som av
ningen 1978. Frågan aktieförvärv kontrollerandeett inflytandeom ettger
beror även andra faktorer sådanaän procentandelar.av Dessutom är det i

detta sammanhang inte ägarkontrollen detär primärt intressantasom utan
möjligheterna konkurrensbeteendet.att styra

Det är emellertid mindre tilltalande kontrollagstiftningatt detta slagge en av
onödigt vidsträckt tillämpningsområde.ett Man bör överväga lösningen att

i lagtexten allmänt formuleratta kravett uppkomst kontrollerandeav
inflytande, får preciseras i lagmotiven och i praxis.som senare
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tidsfristerUppställda5.5

ihandläggning förvärvsärendentidsfrister förolikaDe som angesav

minst vidtill, intevikt komtillmättes lagenkonkurrenslagen närstor

blivitverklighetenriksdagsbehandlingen. Studien visar att annan.en

klaras dettaofta tidskrävande. FormelltHandläggningen hos NO är genom

20enligt §undviker fatta beslutföretagens medgivande,medNO, attatt

Härigenomundersökning.fördjupadkonkurrenslagen inledande avom

intetidsfristema löpa.börjar de lagstadgade att

situation.framförts nuvarandekritikFrån näringslivshäll har betydande mot

tvångsläge.iframhållits företagens medgivanden lämnatsharDet ettatt

tidsfristerviktigt ordningen medövergripande synpunkter detFrån attsynes

tid.i luften under längreFöretagsförvärvsfrägan bör inte hängaupprätthålls.

avstår från formelltfaktum företag själva medger NOSjälva det attattatt

betydelse.tillmätasfördjupad undersökning bör störrebesluta om

Ändringar måstetidsfristema efterlevs över-för säkerställabättre attatt

vägas.

själva attitydenprimär frågaligga pä olika plan. ärSådana ändringar kan En

iinte viktigareFrågan mäste ställas dettill tidsfristema. är sett stortom --
undersöktablir så välhålls alla fall intressetidsfristema än attatt somav

policyfrägan.fordras. den primäraegentligen skulle ärDetta

organisatoriska strukturendenhuvudfråga tillseärNästa attatt av

tillräckligasnabbt kankonkurrensmyndigheten sådan, sättaär att man

Intrycket ärfusionsfall situationen uppkommer.pä när attstoraresurser

begränsad.hittills varitroll i dessa sammanhang rättSPKs

nedan.handläggningsordningen. Se häromfrågatredje är översynEn av
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5.6 Interimistiska förbud

sakligtNära samband med tidsfristerna har reglerna möjlighet för NOom

begära hos marknadsdomstolen, domstolen interimistiskt förbjuderatt att ett

förvärvs genomförande innan ärendet slutligt hittillsNO har inteprövats.

haft framgång hos sådanaMD med yrkanden. Fallen behandlats ihar 4.2

bifallFör krävs synnerliga skäl och påMD är nödgad begränsatattovan.

material preliminärgöra prövning sakfrågan. Skulle i visst fallMD etten av

interimistisktmeddela förbud, skulle företagen på goda grunder uppfattanog

detta mycket stark signal domstolen sannolikt skulle förbjudaattsom en om

förvärvet vid slutligäven prövning.en

framstårDet mycket angeläget säkerställa företag inte obstrueraratt attsom

de facto genomföra förvärv medan prövningen pågår.ännuatt ettgenom

svårtDet är i efterhand unscramble the eggs. Mycket tyder påytterst att

nuvarande regel möjlighet till interimistiskt förbud mindreatt ärom

lämpligt konstruerad.

alternativEtt skulle i viss anslutning till EGs koncentrationsför-attvara

ordning införa möjlighet ålägga företagen standstill ifrågaatt ett om

förvärvets genomförande i avbidan förvårvsprövningens genomförande.

skulleDetta kunna utformas så på yrkandeMD, NO elleratt av ev. annan

åläggakan standstill befogatdetta med hänsyn till förvärvetsärpart, ett om

karaktär och vad blivit känt företagets planer därvidMDattutansom om

går in i bedömning själva skadlighetsfrågan. sådana standstill-Fören av

regler måste givetvis särskilda tidsfrister ställas bör göras snäva,upp, som

med förlängningsmöjligheter.ev.

5.7 påKrav anmälningsskyldighet

Konkurrensutredningen föreslog 1978 förvårvskontrollen skulle baserasatt

på brett utformad anmälningsskyldighet. Någon dylik infördes emellertiden
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frivilligtför företagenmöjlighet attanvändlitetdock rättfinnsej. Det en --
ochställningstagandeframdrivadärigenom ettochtill NOförvärvanmäla

iföretagålagtfallvissa attiharNOfrån NO.OKfall få ettflertaleti
regeliåtaganden ärtill NO. Dessaförvärvsinaanmälafortsättningen

vitessanktionerade,göramöjlighetharNO attosanktionerade, men
KL.27 §anmälningsskyldighetåläggandentidsbegränsade om

fungerarordningobyråkratiska,påfallandenuvarande,visaStudien attsynes
viktigaoupptäcktatyderframkommit atthartillfredsställande. Inget som

fåttalltförförst sentkonkurrensmyndigheternaföretagsförvärv, som
detpåpekarSverige. atti Dettaproblemnågotskulle utgörakännedom om,

medordningtilgåland övervårtibehov enskulleinte attavvara

anmälningsskyldighet.obligatorisk

nuvarandemellanmellanlösningarfinnsdetpåpekasdockbör attDet
kunnaskulleförslagambitiösakonkurrensutredningensoch somordning

begränsadkunnaskulleanmälningsskyldighet t.ex. varaEnintressanta.vara
falli dessamedkombinationiförvärv,särskilt entill stora ev.att avse

i EGmånad somlförslagsvisperiodförstandstill-regelautomatisk en
konkurrensmyndighetensförändrainteskulleregelsådanUSA. Enoch

obligato-förtröskelnunderliggerförvärvingripamöjligheter motatt som

anmälningsskyldighet.risk

USAochi EGkombinationenför sig avklartdock haskall attMan
medförenadstandstill-regel ärkortvarigochanmälningsskyldighet

tillingesskallbedömningsunderlagekonomiskadet somomfattande krav

detaljuppgifterbl.a.krävsHäranmälan. ommedsamtidigtmyndigheten

delmarknader artnedbrutet enmarknadsandelar avomsättning, m.m.
förefallerDetföretagen.förkompliceradochdyrbarvarje anmälangörsom
Sverige.iordningliknandebehovnågotfinnasskulledettveksamt av enom
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5.8 Partiell avhändelse

Såsom förvärvskontrollreglerna är skrivna är det i fall tveksamt detvart om
är möjligt för NO i föraMD talanatt enbart förvärv inte fåratt ettom
genomföras såvitt viss Verksamhetsgren föroch MD i sådantavser en att
fall ålägga försäljning endast sådan Saken har framförav allten gren.
aktualiserats i fråga STORAs förvärv Swedish Matchom och dettaav
förvärvs effekter på dörrmarknaden.

Nuvarande lagtext förefaller i detta hänseende onödigt stel och sakligtvara
mindre lämplig. En naturlig utgångspunkt borde möjligheterna tillattvara
mindre genomgripande ingrepp i konkurrensvårdens intresse bör störrevara

tillän genomgripande ingrepp. Materialet visarmer det vanligäratt en
situation det vid förvärvatt företag endast inomär vissaett områden,av ev.
endast inom område, förvärvetett egentlig anledning till ingripandesom ger
enligt konkurrenslagen. Lagtexten bör rimligen inte så utformad denattvara
tvingar fram omfattande ingripanden än vadmer är nödvändigt. Detsom
finns starka skäl överväga förutsättningarnaatt göra föratt partiella förbud

mindre restriktiva förän totalförbud förvärv.mot ett

5.9 Särskilda åtaganden från företags sida

NOs praxis driva fram åtagandenatt från företags sida inom förramen
förhandlingslösningar har ingående behandlats i avsnitt 4.7 Helaovan.
denna praxis har utvecklats vid sidan lagreglerna i konkurrenslagen.av
Huvudfrågan hurär bör denna praxis och de många olikaman slagse av
åtaganden förekommit från förvärvande företags sidasom i samband med

uppgörelser inför NO. intryckEtt är dessa åtaganden i vissa fallatt varit

litet vildvuxna vad gäller innehållet. Här dock åtstramning hasynes en
skett i färsk NO-praxis. Det har påpekats företagsåtaganden i förhållandeatt

till NO alltid är osanktionerade. Intrycket är dock företagen i lojaltregelatt

har följt sina åtaganden i förhållande till NO.
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Förhandlingslösningar för tillgodose konkurrensaspektema i sambandatt

med företagsförvärv kan sig många olika former, såsom också detta

svenska materialet utvisar. I USA finns erfarenhet detta slagsstor av

lösningar. detI uppmärksammade fallet STORAs dörrfabriksför-t.ex. ang

blev lösningenvärv STORA behöll den nyförvärvade dörrfabrikenatt som

hade ingått i Swedish Match, medan STORA redan tidigare ägden av

dörrfabrik såldes till utomstående. tillvägagångssättNOs i detta slags

ärenden ha goda skäl för sig.synes

Här uppkommer emellertid frågan inte gjorda åtaganden från företagsom

sida skall kunna sanktioneras med vite för säkerställa deras efterlevnad,att

såsom fallet bl.a. iär USA. Dylika beslut bör fattas marknadsdomstolenav

på talan NO. Marknadsdomstolen bör därvid inte gå in i materiellav en
juridiskaprövning likväl ha kontrollera åläggandets utformning.att Detmen

bör krävas sanktionerade åtaganden ålägganden framstår befogadeatt som

från konkurrensfrämjande synpunkt; de bör alltså få formenha av

allmänna industripolitiska, sysselsättningspolitiska, kulturpolitiska eller

liknande åtaganden.

särskildEn fråga åtagandenaär i regel fallet bör löpaär utanom som nu

tidsbegränsnin Såväl övervakningssynpunkter de snabba förändringar-g. som

i näringslivet tala för åtagandena bör tidsbegrånsade, iattna synes vartvara

fall i fråga sanktionerade ålägganden.om

5.10 Skadlighetsprövningen

Grundläggande är det internationella perspektivet. Svenskanumera

storföretags deltagande i internationella företagsförvärv och samgåenden av

dimensioner frågorstörre fårär på EGEES-nivå.prövas Man kansom

somdock konstatera de fall i praktiken varit aktuella i Sveige föratt

förvärvsprövning i allmänhet varit nationell karaktär och endast sällanav

frågorrört skulle ha varit aktuella på EGEES-nivå.prövaattsom en
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vid sidanförvärvskontrollnationellfinns behovblir detSlutsatsen att enav

konkurrensrätt.EGEESav

förvärvskon-vilkapåambitionsnivåerolikadiskuterats de5.2 harI enovan
mellan mark-iakttasdärvid kandiskrepansdenochtroll kan läggas som

förvärvskon-Skallbedömningar.avgöranden och NOsnadsdomstolens en

förbetydelsefull delreelltviktig, systemetsåsomtroll fungera aven

nivåpåkonkurrensvård den läggasbör

konkurrenslagnuvarandetillgjorts i förarbetenauttalanden omDe som
tagit sigdelvisnivå harförmån förtillrestriktivitet, alltsåsärskild

iskadlighetsprövningförsiktigsärskiltanvisningariuttryck enom

kritik behövaegentlignågonintedocksakfusionskontrollärenden. I synes

skadlighetsbedömningen.förkriterierutformadenuvarande, brettriktas mot

enligtföretagsförvärvsfrågor bedömsfördelklar sammaärDet atten
konkurrensbe-formernärliggandeandrakriteriergrundläggande avsom

företag.mellansamarbetsavtallångtgåendeolikagränsningar, typert.ex. av

tillräckligt högiföretagsförvärvbedömningi fallViktigt är att avomman
marknadensifrågavarandeför denkonsekvenserförvärvetsgrad beaktar

konkurrenskraftigt, dvs.fungerafortsättningeniförmåga även om-att

dylik.potentiell Dennainbegripetkonkurrens,kvarvarandefattningen av
bedömnings-nuvarandeförinommycket väldockaspekt ramenryms

kriterier.

i nuvarandeföretagsförvärvsfall kommerirestriktivitetsärskildpåKravet

marknadsdomsto-iförhandlingobligatoriski regelntill uttrycklagtext om

endastförvärvetsyfta tillfårförhandlingenregelnlen, att stoppa omatt

marknadsdomsto-användsynpunktvikt från allmänsärskildsaken är avav
berörssista handregeringsprövning iregelnNobel-fallet ochi Ekalen om

fortsättningsvis skallförvärvskontrollenmarkeraVill varanedan. attman
delvis slopaellerheltlämpligen skerestriktiv kan detta attmindre genom

hänseenden snävaolikaiavseddaalla ärreglerna,berörda attde somnu

företagsförvärv.förbjudamöjligheternain ettatt
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förhandlingskrav gälla på detFrågan obligatoriskt börbör ställas ettom

fattat sittstadium i handläggning, då marknadsdomstolenärendesettsena

föri skadlighetsfrågan. Ofta stadiumavgörande torde detta utrymmet en

särskildförhandling ringa. Likaledes frågan ställasreell bör om envara

förbjuda förvärv.lagreglerad för möjlighetenbörspärr sättas att ettupp

lämplig framgent, börSkulle sådan regel dock övervägasäven atten anses

sig hittillsvarande förarbets-omformulera så praxis frigöra frånden kanatt

och därpå ställningstaganden.uttalanden grundade

vidfinnas skälAvslutningsvis påpekas det förefaller godabör attatt

förbud förtotaltskadlighetsprövningen viss skillnad mellan beslutgöra om

i form åtagandenföretagsförvärv mindre långtgående åtgärderochett av

i förrarestriktivitet påkallad detminskar skadeverkningar. Större ärsom ev.

fallet iän det senare.

Regeringsprövningen5.11

marknadsdomstolenskall alla beslutdagens lägeI nämnts attsom av

regeringen för fastställelse. Somförbjuda företagsförvärv underställasett

blivit aktuell.dylik regeringsprövningframgått finns inget fall därännu en

övergripandeMeningen regeringen i prövningen skall kunna vägaär att

dennasjälva existensensamhällsekonomiska aspekter. sak markerarI av

långtgåendeföretagsförvärvregeringsprövning förbud äratt ett mot en

existensenuppfattat självaåtgärd och troligen har marknadsdomstolen av

visa återhållsamhet.regeringsplanet signalöverprövningen på attsom en om

fallfyraregeringsprövningen behållas. deHuvudfrågan bör Ingetär avom

marknadsdomstolenhittills varit till sakprövning i synes vara avsom uppe

överprövningfått utgång, skulle ha krävtden de, dearten att enom annan

gälltFallen harutifrån övergripande samhällsekonomiska aspekter.

medelstortsamgående två fárgfabrikanter, förvärvmellan större ettav

uppkomstenkontorsvaruföretag, två slakterier ochsamgående mellan av
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inom massaindustrin.monopol landet för blekmedel till Detsamma synes

fall gjort omfattandegälla de NO-planet och där NOstannatom som mer

förhindrade inhemskt dörrtillverk-ingripanden, uppkomstent.ex. ettav av

ningsmonopol ägarstruktur ioch åtgärder alltför koncentreradmot

stålgrossistbranschen. Såvitt framgår hittillsvarande erfarenheter bordeav

regeringsprövningen kunna avskaffas.

Härtill kommer i EG-EES-perspektiv diskuterasdet kan det äratt ett om

lämpligt regeringen direkt tillämpningen i enskilda fallhar föratt avansvar

viktig del konkurrenslagstiftningen. känsliga situationerkanHären av

uppkomma såsom svårigheter från inhemska intressegrup-stå tryckemotatt

peringar.
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aspekterKonkurrensrättsliga
kooperationerfederativapå

EG-rättenljusetanalys ilagteknisk aven-

uppdragettillBakgrund1

möj-harkonkurrenslagenkonkurrenskommitténs översynmedsambandl av
diskute-marknadsdelningochprissamverkanförbudinföraligheten motatt

uttalaslivsmedelssektom,påKonkurrensendelbetänkandekommitténsIrats.
härmedsambandslutbetänkande. Ikommitténsibehandlasskallfråganatt

behovställning tillmåstesammanhangsådantkommittén i tauttrycks ettatt
Vidaresamverkan.kooperativavseendeförbudeventuellafrånundantagav
analysytterligarebakgrundmåste skeprövningsådanen enmot avsägs:

skall kunnavederbörlig hänsyn tasförorganisationsformerkooperativa attav
samverkan såle-Detta utgörbehovolikaochkooperationens särarttill av

studien.aktuellahärför denförutsättningarnaochsyftetdes

från koopera-medreferensgrupp representanterinformelltEn sammansatt
ocherfarenhetermedbiståttsekretariat harkonkurrenskommitténsochtionen
harmedsamrådinriktning. Iochutformningstudiens gruppenpåsynpunkter

verk-federativtillskall koncentrerashandförstaiarbetetbl.a. bestämts att
inomslakteriverksamhetenmejeri- ochKFKonsumHSB,inomsamhet samt

LRF.
generelladiskuteratkonkurrenskommitténharinledningsvisSom nämnts

marknadsdelning. ko-Inomochprissamverkanförbudsbestämmelser mot
ibestämmlsersådanainförakritiskmycketvaritoperationen har mot attman

kooperatio-federativadepåverkaskulledettaochkonkurrenslagen attmenar
tagitoch oftaskiftandevaritharArgumentenotillbörligtpå sätt.ettnerna

233.1 livsmedelssektom.inom1990:25KonkurrensenSOU s.
inne-§ KL kan2 i 14 sägasanbudskartellerförbudetredanskall dockHär motattnoteras
frånAvstår någonmarknadsdelning.ochprissamverkanförbudbestämmelserfatta motom marknads-näringsidkaremedöverenskommelsegrund omanbudpålämna annanatt av Å.Martenius,anbudskartellförbudet.brottinnebäratorde dettadelning motett

överenskommelsekanPå1985. 339 sättSth.Konkurrenslagstifmingen. ensammas.
i fråga.förbudetstridanivå ocksåvissanbudlämna motatt enom
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olika utgångspunkter. Här skall de viktigaste ståndpunkterna redovisas

översiktligt.

Sverige liten ekonomiskutgör marknad geografisktöveren ett stort om--
råde. Detta innebär samarbete måste få förekomma för nödvändigaatt att
rationaliseringseffekter skall kunna uppnås. Förbud således olämpligaär
for den svenska marknaden. Missbruksprincipen bättre.passar
Jordbruk mejeri-kött kan inte traditionella marknadskrafter. Enstyras av-
övergripande planering och samordning produktionen nödvändig.ärav
Av skäl samarbete i förädlingsledenär nödvändigt.samma
Avregleringen innebär producentema tvingas marknadsanpassa sinatt att-
verksamhet. Lagstiftaren hoppas uppnå ökad internationell konkurrens.
Samtidigt omöjliggörs denna marknadsanpassning konkur-attgenom
rensreglerna förhindrar uppbyggnaden rationella företagsstrukturer inav

for de befintliga kooperativa federationema.ramen
Det uppfattas stötande lagstiftaren underkänner associations-attsom en-
form med långa traditioner och kriminaliseraröver beteendennatten som

själva grundvalenutgör för denna form näringsverksamhet. Eftersomav
kooperativt företagande bygger samarbete kan inte använda kon-man
kurrens styrmedel. Konkurrens instrument förär fö-ettsom ett avsett
retagande bygger på den neo-klassiska teorin vinstmaximering.som om
Lagstiftningen skall neutral i förhållande till olika associationsfor-vara-

På grund den ekonomiska enhetens princip koncerner undan-ärmer. av
från konkurrensrättsliga förbud. Eftersom företagande i federativtagna

form likvärdig koncernensär skall de båda företagsformerna jämställas.

Som de framfördaär olika karaktärer. Beträffande desynes argumenten av tre
första punkterna kan de präglassägas ekonomiskt-politiska övervä-att av
ganden. Det främst denär sistnämnda punkten faller inom försom ramen en
juridiskt präglad undersökning federationen i konkurrensrättsligtettav per-
spektiv. Bland med hänsyn till kortaden tid stått till förfogandeannat som
beslutades i samråd med referensgruppen den sistnämnda punkten skulleatt
utredas Detta i sinnärmare. har inneburit de konkurrenspolitiskatur att rent
eller näringspolitiska övervägandena inte har varit i förgrunden i ställetutan

juridiskt-teknisk jämförelse mellan företagande i koncern och fede-en en en
ration ekonomiska föreningar.av

Vidare innebär de pågående EES-överläggningarna EG:s konkurrensrätts-att
liga regler kan tvingande i Sverige inom relativt framtid.vara en snar
Eftersom EG-rätten har företräde framför de nationella rättsreglerna ettom
EES-avtal kommer till stånd, dessa regler betydelseär vid utformandetstorav

svensk konkurrenslag. EG-hamtoniseringen har tid blivitav en senare
allt betydelsefull i lagstiftningsarbetet.mer

Mot denna bakgrund behandlas i huvudsak frågor. För det första beskrivstre
de utvalda organisationerna med tyngdpunkttre på vilka inslag i deras verk-
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marknadsdel-ellerprissamarbetebetraktaseventuellt kansamhet somsom
EG-i gällandeinnehållet denförsökandraning. För det utrönagörs attett

tredje analyserasdetavsedd Förbeträffande organisationer härrätten typ.av
federationervissaanledning jämställagrund finnspå lagtekniskdet attom

konkurrensrättsliga sammanhang.imed koncerner

verksamhetNågot federativ2 om

utifrån i huvudsakverksamhetöversiktlig bild federativHär ett or-avges en
framställning finns längre fram ifylligareganisationsteoretiskt perspektiv. En

federativ organisation kanFederationer.avsnitt 6.3 Endenna studie under

enskilda föreningardärform frivillig samverkankaraktäriseras avsom en
övergripandehar gått ivissa avtalade villkorunder gemensamsamman en

in-tillvara medlemmarnassamverkan skallenhet. Syftet är taatt genomman
effektivtuppfylla målsättningaroch sätt änetttressen gemensamt ommer

medlemsorganisationenför Samtidigt behållerorganisationerna sig.agerat var
bibehåller grund-självständig juridisk ochsin ställning ensom person

autonomi angående vissa beslut.läggande

federa-studie i någon formorganisationer behandlas i denna allaDe ärsom
konsumentkooperationen medanHSB och tillhörtiva till sin karaktär. KF

producentkooperationen.mejeri- och slakterirörelsen tillhör

ingående enheterna harSamverkan grundas ofta de i federationenatt ge-
primära makten finnsintressen inom verksamhetsområde. Denettmensamma

till den enheten.hos medlemsföreningarna, kan delegeras gemensammamen
förankrade hos medlemsföreningarna förCentralt fattade beslut måste attvara

federation uppbyggdfå avsedd effekt. Med andra kanord säga äratt enman
väljer samarbeta.underifrån med självständiga föreningar frivilligt attsom

Som framgå federativ organisation löslig ellerkommer kanatt varasenare en
underliggandefastare Ofta överordnade enheten ha knutit deslag. kan denav

föreningarna hårt till sig. Detta kan sig uttryck i de underliggande enhe-ta att
inte kan ändra sina stadgar den överordnade enheten godkännerterna utan att

ändringarna eller föreningarna inte får lämna federationen förrän viss tidatt
förflutit.
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Något ochprissamverkan3 om

marknadsdelning
säljled samarbetar medkonkurrerande näringsidkare inomNär samma exem-

vertikalhorisontell prissamverkan. Medpelvis prissättning brukar detta kallas

olika säljled, i formmellanprissamverkan däremot samverkan t.ex. avavses
bruttoprissättnin

flera olika exempelförekomma på EttHorisontellt prissamarbete kan ärsätt.

branschorganisation, konkurre-prisrekommendationer från ett annat atten
vilket kan leda dllrande bildar säljorganisation,leverantörer enen gemensam

enhetlig prissättning.

presumtiva konkurrenterMarknadsdelning innebär konkurrenter elleratt ge-
olikasig. Delningen kan skesamarbete delar marknaden mellannom upp

innebärKvoteringsavtal form marknadsdelning ochsätt. är atten som varav
tillverkning Försäljning tillde fastställer sin ellersamarbetande parternaen av
ofta kopplat till skadestånds-totala omsättningen vilketkvotdel den ären av

Omrâdesdelning form marknads-skyldighet vid överträdelse. är annan aven
geografiska distrikt och de inblandadedelning då marknaden delas efterupp

Överträdelse de geografiskatill område.hänvisade sittärparterna avvar
exempelskadeståndsskydighet. Andra på marknads-kan medföragränserna

produktindelning. Vid kundslagsindelningdelning kundslagsindelning ochär
Överenskommelsenmellan sig.har konkurrenterna delat kundgruppernaupp

kategoriernatill de hänvisadegär på enbart skall vända sigut att parterna av
ochVid produktindelning i stället avtalatkunder. har att en avman om var

särskild produkt.avtalspartema skall specialisera sig tillverkning Deav en
just den produkten. Hemma-övriga avstår från tillverkningparterna av

i olikamarknadsskydd marknadsdelning. Tillverkaresärskildär typen av
länder tillverkar inte konkurrerakan komma överens attsom omsamma vara
på varandras hemmamarknader.
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kooperationernaberördaDe4 -
Verksamhet motochstruktur

ochprissamverkanbakgrund av

marknadsdelning

HSB4.1

verksammaregionaltlandetssammanslutningRiksförbundHSB:s är aven
Således kan sägabostadsrättsföreningarmed anslutnaHSB-föreningar man

nivåer.påfungerarHSB-rörelsen treatt

ändamålRiksförbundets är000.4 attbostadsrättsföreningar ärAntalet ca
bi-åtgärder. Manolikaintressenekonomiskafrämja medlemmarnas genom

ochigångsättandetvidhjälpteknisktillhandahållerråd,juridiska ge-står med
finansie-lån tillförmedlarochlämnarbyggnadsverksamhet,nomförandet av
revisionochkontrollochbyggnadsverksamhet utövarmedlemmarnasring av

därbyggnadsmaterialproducerarupphandlar ellerverksamhetderas samtav
helaförstödjerochorganiserarVidarelämpligt.ochmöjligtså enmananses

tillför lånsparmedlenanvändersparverksamhetrörelsen or-samtgemensam
förbundet HSB-rö-förbundet. Dessutom ärtillanslutnaganisationer ärsom

frågor.bostadspolitiskaispråkrörfrämstarelsens

dels demedlemmar;tvåoch har60 styckenHSB-föreningarna typer av
intemedlemmar ännuoch delsbostadsrättslägenhetförvärvathar somsom

Sombostadssparande.HSB:sdeltar iregelvilkabostad ocherhållithar som
för-två slagmedlemsorganisationbestår HSB:sinledningsvis nämnts avav

tillhörmedlemmarAllabostadsrättsföreningar.ochHSB-förenineningar: gar
bostads-dessutomtillhörbostadsrättfåttharHSB-förening och de ensomen

rättsförenin

in-föreningenför inybyggnadsverksamhetenhandläggerHSB-föreningarna
myndighets-föranskaffar tomtmarken,bostadrättsföreningående svarargar,

ochmedlemmarnabostadssökandemed dekontakternaliksomkontakterna
biträderochsparkasseverksamhetenhandharriksförbundet. Man ävenmed
förmed-angelägenheterderasförvaltningenbostadsrättsföreningen i samtav

bostadsrättsföreningar.olikamellanlar erfarenheter

styrelse.bostadsrättsföreningensiledamotHSB-föreningenVidare utser en
medelsför-ochräkenskaperföreningensHSB-förenin också handtar omgen
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valtnin dvs kameral förvaltning. Enligt stadgarna skall HSB-rörelsens egen
föreningsrevision handha all revision i bostadsrättsföreningarna, medan öv-
riga tjänster kan upphandlas HSB-rörelsen.utanför

Beträffande övrig verksamhet kan HSB:s Riksförbund har helägtsägas att ett
dotterbolag, HSB Bygg AB sysslar med entrepenadverksamhet inomsom
nyproduktion flerbostadshus och småhus reparationer till-och ochsamtav
ombyggnader. Dessutom Förbundet och Hyresgästernas Riksförbundäger

hälften vari Hyresgästemas Förlags AB, HYF.

Som omtalats tidigare det de regionala HSB-föreningarna ombesörjersom
byggandet inom HSB. För närvarande pågår utvecklingsarbete i samarbeteett
med Skanska, där HSB:s riksförbund för HSB-föreningarnas räkning sam-
ordnar flera lokala byggprojekt avseende projektering, beräkning m.m.
Samarbetet syftar till effektivisera byggandet med prefabricerade byggele-att

utveckla förenklade prissystem utvärdera denment, samt gemensamma upp-
köpsverksamhet. Utvecklingsarbetet syftar till utjämnaockså lösamhetenatt
mellan olika lokala byggprojekt. Hittills 400har lägenheter produceratsca
inom detta samarbete, vilket HSB:s5 % årliga byggverk-motsvarar ca av
samhet. Om samarbetet faller väl har dock för avsikt utveckla verk-ut attman
samheten. För närvarande sker ingen upphandling inom detta utvecklingsar-

bete. Det beskrivna samarbetet kan i princip karaktäriseras inköpskar-som en
tell. Samarbete har samband med inköpsverksamhet innebär sällan någrasom
konkurrensrättsliga konsekvenser, eftersom regeldet medför lägre pri-som

Förfarandet torde inte beröras eventuella förbud prissamverkanmotser. av
och marknadsdelning, vilket inte utesluter det kan bli föremål för prövningatt
enligt rnissbruksprincipen.

Mot bakgrund det tillängli materialet kan verksamheten inomsägas attav ga
HSB knappast innehåller inslag ptissamverkan och marknadsdelning.av

KFKonsum4.2

Livsmedelshandeln i Sverige sker i huvudsak inom block; ICAKF, ochtre
Dagab. Dessa står för 70 % både partiförsäljning och detaljhandel medav
dagligvaror. KFKonsums marknadsandel 20 %.är ca

KFKonsum konsumentkooperativ vilket innebärär rörelse medlem-en att
konsumenter konsumentföreningarna med dess butiker.ägermarna som
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hushållningfrämja medlemmarnaskonsumentkooperationen ärSyftet med att
tjänsterocherbjudapå effektivastefrämst sätt svararsomvarorattgenom

konsumentföreningar134finnsönskemål. Detbehov ochmedlemmarnasmot
tillStockholmikosumentföreningenfrånstorlek, alltvarierandemycketmed

90 %står forföreningarna25butik. Demed bara störstasmå föreningar en
19ochkonsumentföreningama134omsättning. Desammanlagdadenav

övergripandedenföreningekonomisk ärKFOK-föreningar äger som
såledesföreningarDessa ärkonsumentkooperativa rörelsen.för denenheten

2,1 miljonersammanlagtharKonsumentföreningarnaegentligaKF:s ägare.
harKFmedlemmar.miljoner1,3harOK-föreningarnamedanmedlemmar ca
ochtjänsterochmed bramedlemmarhuvuduppgift förse sina varorattsom

ocksåutveckling. KFavkastning och ärlönsamhet,deras kravtillgodose
AB, KFHandelKFunderkoncemernasju ärmoderforening i koncern. Deen

Industri AB, KFKFKonsumentvaruindustrier AB,Fackhandel AB, KF

Media.och KFTjänste AB, Reso AB

samlad. KoncernenverksamhetföreningsinriktadeHandel KF:sI KF AB är
sorti-gäller inköp,detnärkonsumentföreningarnasär resursgemensamma

detaljhandelsutveckling.marknadsföring ochdistribution,lagring,ment,
förseuppgifttillharlagercentralerskfinns också 15Handel attInom KF som

holding-ABFackhandelKF ärmedkonsumföreningarnade olika ettvaror.
Guldfyndfackhandelskedjomahandha driftenbildat förföretag att avsom

Wedin. KF Konsu-Brödernaoch ABHagenfeldt ABStorLiten AB,AB,
Goman-ABCirkel AB,dotterbolagmentvaruindustrier KVI, med dessAB,

tilllivsmedelhuvudleverantörJuvel,Foodia och ABProdukter, AB är av
kryddor. ABochkaffe,tillverkarCirkelkonsumentkooperationen. AB te

Foodia ABmedancharkuteriprodukterkött- ochGoman-Produkter tillverkar
Juveltillverkar ABSlutligenlivsmedel.konserveradefrysta ochtillverkar

bageriprodukter.mjöl, ochgryner

ochavkastningmarknadsmässighuvuduppgiftIndustri AB:sKF är att ge
till KFIDotterbolag ärkonsumentkooperationen.därmed bidra till stärkaatt

IndustriGustavsbergsGislaved AB,Elmo-Calf AB,BT-Industriesbl.a. AB,
ochABLumalampanAB,Fastigheter KarlshamnsGustavsbergs AB,AB,

slutligen OK Petroleum.

%15,5konsumentföreningarnadetaljhandelsmarknaden hadetotalaAv den
special-1989 och20 %dagligvaror1989. Marknadsandelen var

9,8 % 1989.varor
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Lagercentralerna

Som finnsnämnts 15 lagercentraler grossister. Organisatoriskt ärovan
dessa del KF Handel också för lagercentralernasen av som ansvarar perso-
nal, distribution 134De föreningarna uppdelade regionvis påär dem.m.
olika lagercentralema. Konsumföreningarna själva bär kostnaderna för leve-

och liknande.ranser

Konsumentföreningarna inte tvingade sina inköp hos lagercentra-göraatt
lerna. Bindningen mellan grossist och detaljist dock stark, 90 % daglig-är av

levereras till butikerna från den rörelsen. Lagercen-ärvarorna som egna
leveransertralerna säljer endast till sina medlemmar med undatag för tillegna

sk storhushåll.

KF Handel sluter ramavtal med leverantörer för de totala volymerna av varor.
Lagercentralerna beställer sedan direkt leverantörerna. När de olika före-av
ningarna beställer från lagercentralerna, formellt från KF Handel, skervaror

internprissättning. Lagercentralerna ingethar vinstintresse prissätt-en utan
ning sker utifrån KF Handels inpris påslagmed för distributionskostnader

expeditionsavgifter och fraktkostnader. På grund leveransrabatter kant.ex. av
priset för lågprisvaruhus något lägre det pris mindre butikänett stort vara en
kan erhålla, i övrigt priserna lika köpare, bortsett från frakt-är oavsett att
kostnaderna naturligtvis varierar i olika delar landet. Köptroheten hosav
konsumentföreningarna kan sannolikt förklarasdelvis med de föreningaratt

knutna till vissär lagercentral har ekonomiskt för verksam-som etten ansvar
heten i lagercentralen. Som skall lagercentralen drivas med noll-sagtsovan
resultat. Föreningarna har dock skyldighet täcka eventuellt underskottatten
samtidigt överskott skall fördelas mellan de anslutna föreningarna. Enligtsom
uppgift saknas formell reglering detta förhållande.en av

Föreningarna bestämmer själva priserna i butiken. Priset alltså inte lik-ärute
riktat mellan de olika föreningarna. Prissättning sker alltså utifrån konkurren-

i regionen, främst det geografiska läget för butiken vilkenävensen typmen
säljkanal det fråga Obs-varuhus,är Konsum eller Servusbutik.av t.ex.om,

innebärDetta priserna kan skilja flera mellan butiker i olika lands-att procent
delar. I praktiken bildar dock lagercentralen och de olika föreningarna ge-

råd där riktlinjer för konsumentpriserna dras Detta leder oftamensamma upp.
till samstämmighet i såväl prisnivå prisutveckling avseende de orina-en som
rie priserna. En individuell prissättning skall dock bli vanligare. Enligtrent
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decentralisering prio-skallstrategiskakonsumentkooperationens enprogram
följas åt.skallbefogenheterochdärriteras ansvar

Marknadsdelning

kanochområdengeografiskainomverkar manKonsumentföreningarna
markna-delatharmening,formellstriktiföreningarna, uppdärmed säga att

dendvsbasis, ärfrivilligpådockskerMarknadsdelningensig.mellanden

stadgarna.styrdinte av

Prissamverkan

lagercentral fårbeställer va-konsumentföreningar sammaAlla varor avsom
partier.beställningvidför rabatter storaundantagpris medlika avtillrorna

KFnämligenjuridiskaochdockLagercentralerna person,är sammaen
butikensdenefterformelltprissättningskeri butikerna egnaUteHandel.

medsamrådiutarbetasprisrekommendationerGenomförutsättningar. som
föreningarna.olikademellanföljsamhetdockfinnslagercentralema en

lantmannaföre-slakteri ochmejeri-,LRF,4.3

ningarna

överbyggnadLRF4.3.1 en-

intresseorganisationochnäringslivs-LRFRiksförbundLantbrukarnas en
deförbättraMålsättningen ärlantbrukskooperationen. attochlantbrukarnaför

landsbyg-människorförförhållandenakulturellaochekonomiskasociala,
verksamhet.i desslantbrukskooperationenfrämjaochden att

föreningar samman-ekonomiska70bestårLantbrukskooperationen caav
riksorganisationerna ärDebranschorganisationer. störstai 15 olikaslutna

Svenska LantmännensRiksförening,MejeriernasSvenskaSlakteriförbundet,
FöreningsbankersSverigesochRiksförbundSkogsägarnasRiksförbund,

Förbund.
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LRF består juridiska huvudenheter, två föreningar ochtre bolag.av ett
Föreningarna har styrelse, ochstämma VD. Desamma samma tresamma
enheterna Lantbrukarnasär Riksförbund, ideell förening, Lantbrukarnas
Riksförbund, förening och Lantbrukarnas Ekonomi-AB LEAB, ärupa som
dotterföretag till upa-föreningen. LRF:s centrala verksamhet bedrivs främst i
LEAB. Affärs- och konsultverksamheten bedrivs i särskilda bolag. Lant-
brukskooperationen är producentkooperation för 45 %en som svarar av
Sveriges livsmedelproduktion.

Avregleringen den svenska jordbrukssektom påbörjas den juli1 1991. Förav
de viktigaste jordbruksprodukterna innebär detta prisregleringen stegvisatt
kommer slopas. Jordbrukarna kommer efter några årsatt nedtrappning inteatt
längre garanterade få avsättning för sina produkter. Undervara att en
femårsperiod kommer jordbruket få 13,6 miljarder kronor i förstödatt att
klara övergången till marknadsekonomi. Mjölkregleringen bort juli1 1991tas
och det nuvarande utjämningssystemet tillfälligtersätts med förenklatett

vilket upphör helt 1 juli 1995. Eftersomsystem avregleringen sker etappvis
under de årennärmaste kommer mejeri- och slakteriverksamheten successivt

till det Således kanatt organi-anpassas väntasystemet.nya storaman
sationsförändringari samband med anpassningen till marknadsekonomi.

4.3.2 Mejeriverksamheten

Svenska Mejeriernas Riksförening SMR mejeriernas riksorganisa-ärupa
tion. SMR också mjölkproducenterna i förhandlingarrepresenterar med stat,
myndigheter och andra centrala organisationer handlägger centrala pla-samt
nerings-, utrednings- och informationsfrågor. SMR-koncernen försvarar
branschens inköp, lagring och försäljning matfett, vissost samtav annan
bransch marknadsföring. Inom koncernen handhas även export av
svenska mejeriprodukter.

SMR delägare iär flera dotterbolag bl.a. Mejeriernas Marknadsupa AB,
MMAB i sin Scandmilkäger AB, RiksOst AB och Swedishtur Dairiessom
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Arla.1 förMMABSMR ochInternational AB. MMAB ägs svararav
matfett.främstmejeriprodukter,branschens marknadsföringgemensamma av

föreningarna intein föreningarnas DetVidare köper MMAB smör. smör som
försäljningenhandharMejeriema självaåterköper säljer MMAB export. av

konsumtionsmjölk och grädde, medansåsomdirektdistribuerade produkter

och generiskinformationsamordna övergripandeMMAB har uppdrag att re-
klam.

helägt dotterbolag30 juni 1990 frånScandmilk övergick denAB ettatt vara
hade tidigare handScandmilk ABtill SMR till helägt MMAB.att omvara av

Föreningenharregleringen mjölk- och vasslepulverrnarknaden. Numeraav
Även RiksOst AB dot-reglering.för mejeriprodukter tagit denna äröver ett

marknadsföring svenskför försäljning ochterbolag till MMAB och avsvarar
hårdost verksamhetsåretIntemationel har bildats underSwedish Dairies AB

överföras dit.8990 exportverksamhet skallmed avsikten koncernensatt

finns i Sverige anslutna16 24 mejeriföreningar för närvarandede ärav som
mjölk till 70 68till SMR juli 1990. 800 mjölkproducenter levererar1 25 st
sker. Av Sveriges90-06-30 driftsplatser tillverkning mejeriprodukterdär av

mejeriföreningama inom lant-75 mejerianläggningar tillhör 70 någon av
konsumtionsmjölk, 13 tillverkarbrukskooperationen. 42 dessa tillverkarav

mjölkpulver. Utanför mejeriorgani-38 tillverkar och 21 tillverkarsmör, ost
handhari principsationen SMR finns 8 mejeriföretag. Mejeriorganisationen

mejeriföretagall invägning för några mycket småmjölk med undantag somav
tillverkar ost.

35 driftsplatser ochDen absolut mejeriföreningen Arla harstörsta tarsom
Skånemejerier och Nedrehand 58,6 % den invägda mjölken.om av

6 invägdaNorrlands producentförening hand 8 respektive % dentar om av
Övrigamjölken. producentföreningmejeriföreningar Norrbottens länsär

NLP, Norrmejerier, Södra Helsinglands mejeriförening, Dalarnas mejeri-

förening, Värmlandsmejerier, Skövde amf, Falköpingsortens amf, Gäsene

mejeriförening, mjölkleveran-Helsingborgs Mjölkcentral, Kågerödsortens

törsförening, Västerviksortens mejeriförening, Ytterligare fusioner dockär

1 SMR: 90,1 % kapitalet 50%och Arla: 9,9 % kapitalet och 50 %rösterna.av av av
rösterna

2 Arla har 50 % i RiksOst ABrösternaav
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föranstaltade, bl.a. har Skånemejerier beslutat fusion med Helsingborgsom
Mjölkcentral.

Även Arla har antal Svenskt Mjölksocker tillver-helägda dotterbolag. ABett
kar och säljer bl.a. laktos, foderprodukter och förnödenheter till bageri- och

glassindustri. Frödinge säljermejeri AB tillverkar och ostkakor, pajer,

gräddtårtor Semper tillverkar och säljer mjölkprodukter, barnmatABmm.
och färdigprodukter livsmedel. och Skånemejerier hälftenArla variägerav
JO-bolaget HB producerar marknadsför juicer och andra frukt-ochsom
drycker.

0st

Lantbrukskooperationens ostförsäljningenmarknadsandel 80 %. Avärav
ostproduktionen Sverigei har Arla 60 %. Riksost försäljningstår för och

marknadsföring alla ystande medlemsföreningari SMR. Riks0st:s mark-

nadsandel ostmarknaden totalt 68 %. På hårdostmarknaden andelenärav
84 %. Importerad ökade preliminärt 1990 30under med %. Importeradost
hårdost har andel 13 %.nu en

Arla säljer dessert-, smält- margarinost,även och sitt dotterföretaggenom
Semper. Semper konkurrerar RiksOstalltså med med sådan osttillverkning

Ävenfaller utanför den i SMR:s stadgar reglerade hårdosten. N NP kon-som
kurrerar med RiksOst sälja sin smältost och NNPatt mesostgenom genom
Riksprodukter. Kågeröd och Engelholm marknadsför sina via Söder-ostar
åsens Ost. 1990 tillverkades 119 000totalt i de mejeriföreningarton ost som

Övriganslutna till SMRär 101 400 för RiksOst:s räkning. ost,varav exem-
pelvis dessert- och smältost tillverkas alltså föreningar har till-av som egen
verkning och marknadsföring.

Övrig produktion

Beträffande matfett har Mejeriorganisationen, tillverkar animaliskt mat-som
fett, konkurrens från Margarinbolaget tillverkar vegetabiliskt matfett. Desom

Övrigahar ungefär lika marknadsandelar 38 % respektive 41 %. till-stora
verkare matfett KF och Pågens.ät MMAB löser in all matfettsproduktionav
från mejeriorganisationen och säljer tillbaka matfettet till föreningarna som
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distribuerar till kunderna. MMAB marknadsför Bregott, Lätt Lagomsmör,
och Klick.

Lantbrukskooperationen behärskar också den svenska produktionen av
mjölkpulver. Hela kooperationens produktion inlöses i princip Scandmilk.av
Arlas andel marknaden 60,9 %. Arlaär marknadsför mjölkpulver viaävenav
Arla Foods och Semper. Falköpingsortens amf och Gäsene mf marknadsför
sitt mjölkpulver via Västgöta Mjölkförädling.

När det gäller fruktyoghurt har lantbrukskooperationen 83 % försälj-av
ningen.

Även det gäller juiceproduktionennär har Mejerierna den marknads-största
andelen 48 %. JO-bolaget, Arla och Skånemejerier,ägs har densom av

produktionen.största JO-bolagets produkter distribueras samtliga mejeri-av
Ävenföreningar med k-mjölksförsäljning. Dalarna, Falköping och till-NLP

verkar juice. NLP och Falköping marknadsför sina juicer via grossist-egna
Övrigadistributörer. juiceproducenter marknaden Bob, Pripps, Findus,är

Önos mfl.

Konkurrensbegränsningar inom mejeriverksamheten

De 16 SMR-anslutna mejeriföreningama för mejeriverksamheten inomsvarar
sitt område. Störst Arlaär har kontroll område.övervar störresom ett

Mejeriemas geografiska uppdelning marknaden har formellt upphörtav men
ändå fungera i praktiken. Lojalitet de övriga medlemmarnauppges imot

kooperationen och respekt för deras verksamhetsområden integör att man
överträder gränserna levererar sina produkter endast till butikerutan som
ligger inom den föreningens verksamhetsområde. Jordbruksnämndenegna
har med utjämningsbidrag försökt främja konkurrensenett att attgenom
endast bidraget till sådana mejerier på skäliga villkor mjölkge tarsom emot
från leverantörer begär det och levererar mjölk till mindre köparesom som
glesbygdsbutiker och daghem. En mjölkproducent tillhör i de flesta fall den
mejeriförening inom verksamhetsområde produktionen belägen.ärvars

I stadgarna för de enskilda mejeriföreningarna finns det regel bestäm-som
melser leveransplikt till föreningen. Man leveranspliktenom ärattmenar na-
turlig eftersom föreningarna skyldiga all produktion med-att ta emot som
lemmarna levererar. Enligt överenskommelse mellan LRF och NO 1980en
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friår. Efterkår,underleveranspliktfrån ettbefriad ettmedlem skan varaen
medlem.kvarstårhanleveranspliktenbundenhan åter somfriåret är omav

mejerirörelsen övervägtinomharleveranspliktentillalternativSom manett
skullesådantEttkontraktssystem. systemtillmöjligheten över ettatt

tillråvara bättreuppköpmejeriföreningarnas anpassasinnebärakunna avatt
dockkansynvinkelkonkurrensrättsligUrefterfrågan. manmarknadens

finnsregel baradeteftersomdetta upp-enbetydelsenifrågasätta somav
köpare.

skdenmejeriprodukterexportförsäljning tarvidförlusternatäckaFör avatt
utjämningsavgift.vissFFM,mejeriprodukter,förregleringsföreningen ut en

kollektivt.exportforsäljningenvidförlusternakooperationenbärPå detta sätt
fördelasmedelDessaprodukterna.lönsammaför deavgiftenStörst är mest

ochlagringtillochprodukter exportpriskänsligaför avbidragsedan som
lönsamhetsskillnaderutjämnamed ärSyftetmejeriprodukter. attsystemet

skerUtjämningssystemetproduktionsinriktning.med olikamejeriermellan
avregle-medsambandförsvinneriochjordbruksregleringenförinom ramen

för-medavvecklingsperiod ersättas ettunderskall meraSystemetringen. en
enklat system.

RiksOst

marknadsföring och ärförtill MMAB,dotterbolag sam-RiksOst AB, svarar
säljorganisation.mejeriföretagenshårdostproduceradetidigt de gemensamma

Några fåRiksOst.marknadsförsmargarinostundantagethårdostAll genom
ochsmält-dessert-,marknadsföringtillverkning ochföreningar har avegen

margarinost.

istår finnaställningmonopolartade attRiksOststillFörklaringen närmast
medlem-ostproducerandesamtligaframgårstadgarnastadgar. AvSMR:s att

bolagtill dethårdosttillverkningsinallskall leverera somi SMR avmar
RiksOst.praktikentill, iförsäljningenhandhavandethänskjutitSMR av

respek-förochostslagenolikaför deproduktionsplanfastställerRiksOst en
förebyggaoch över-utbudetkan begränsamejeri. Därmedtive ost enavman

produk-sinmåste begränsaosttillverkarnaKvoteringenproduktion. gör att
fastställd iostproduktionen ärsammanlagdaandel dention till den somav
medför detsin kvotunderskriderelleröverskriderOm producentenplanen.
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lönsamhetsutjämningskall skedetSyftetskadeståndsskyldighet. är att en
utjämningsav-vissbetalafårMedlemmarnamejeriprodukter.olikamellan en

Ävenprodukter,priskänsligaförbidrag ost.sedan delas texgift ut somsom
olikalönsamhetsutjämning mellanRiksOst detsker ostsorter.inom

lön-ostkvoteringen,bort1991-07-01efterplanerarRiksOstInom taattman
i behovinte ärleveransplikten. Mansamhetstutjämningen och att manmenar

via RiksOst.skalländåhuvudvolymenförutspårensamrätt attmenav
säljor-ochÄven marknads-behållavillfortsättningsvis gemensamenman

prissamarbete.fortsattskulle innebäraganisation vilket ett

årantalsedanRiksOstinomförsäljningssamarbetet är ettKvoterings- och
Ärendet följd svå-tillfrämstavgjort,integranskning.NO:s är ännuunder av

statligapå denberorfaktorerdemellanurskiljarigheterna gränsen somatt
reglering.mejeriföreningamasberorregleringen och de egensom

mejeriföreningarnamaterialet kanredovisade sägasUtifrån det att somovan
det härupptagningsotnråden,geografiskavarandras attregel respekterar men
i någraregleratinteKFKosnumbeträffande ärkonstateratsliksom tidigare

samförstånd.underförståttbyggastadgebestämmelser ettutan synes
omfattningnuvarandeRiksOst i sinverksamheten inominnebärDäremot en

i kvoterdelasostproduktionenmarknadsdelning eftersomuttrycklig somupp
karak-torde kunnavilketmejeriföreningama,olikafördelas mellan desedan

dock,RiksOst harproduktindelning.slagstäriseras ovan an-somsom en
RiksOstGenomförsvinna.skallostkvoteringenföranstaltatförts, attattom

inne-säljorganisationfungeraframtiden tänktiäven är att gemensamsom en
prissamarbete.oundvikligenverksamhetendockbär ett

köttförädlingsverksamhetenSlakteri- och4.4

branschorganisatio-deföreningekonomisk störreSlakteriförbundet en av
8 regionalaförriksorganisationFörbundettill LRF.anslutna ärärsomnema

Tillsammans78 000 medlemmar. ägerFöreningarna harslakteriföreningar.
för-uppgiftFörbundet har värnaSlakteriförbundet.föreningarna att omsom

intressen.ekonomiskaeningarnas och deras medlemmars

Slakteri-NorrlandsProducentförening,Föreningarna Norrbottens Länsär
Jönköpings LänsFarmek,Producentförening,förening, NorrlandsNedre

slogsSkanekSkanek.Scan KLS ochSlakteriförening, Scan Väst, samman
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Kristianstad-Blekingemed Slakteriförening 1990. Slakteriföreningarna har
22 slakterier. Under hösten 1990 beslutades två dessa skall läggas ned.att av
Av 15 charkuterianläggningar två Scan Syd och tvåägs Slakteriför-av av
bundets dotterdotterbolag, Scan Dukat och övriga slakteriföreningama.av

Skanek den föreningär har den marknadsandelenstörsta det gällernärsom
slakt, 30 %. Skanek och Scan KLS har försäljningsbolagca ett gemensamt
för slaktkroppar, Andelskött Syd SammanlagtHB. har de två föreningarna en
marknadsandel 24% för storboskap föroch svin 45 %. Vidare ägerom ca ca
de två föreningarna tillsammans Slakteriförbundetmed bolag,ett gemensamt

ABl,Scan Syd Livsmedel vilket sysslar förädlingmed köttprodukter.av

Scan Väst AB nybildatär bolag till 90,1 % Scan Västett ägs och tillsom av
9,9 % Slakteriförbundet, Slakteriföreningens förädlingsverksamhetav är
Överförd till bolaget, medan slakt och medlemsservice finns kvar hos före-
ningen.

Slakteriförbundet marknadsför och hela slaktkroppar, styckat kött,exporterar
charkuterivaror och biprodukter inom landet. Förbundet köper kött från för-
eningarna till marknadspris de sedan säljer vidare, antingen till andrasom
slakteriförenin eller till dotterbolagen. Dotterbolagen köper di-ävengar varor
rekt föreningarna.av

Vidare bedriver Förbundet form förmedlingsverksamheten av attgenom
köpa från föreningarna i södra Sverige för sedan sälja dem tillupp varor att
föreningar i Sverige, där produktionen inte lika hög.ärnorra

Förbundet arbetar med produktutveckling och marknadsföring förgemensam
Scanföretagen. Scangruppen består alla slakteriföreningarna, Slakteriför-av
bundet och de bolag ellerägs föreningarna ellerensamtsom gemensamt av
förbundet. Huvudvarumärket Scan,är använder Samfod,ävenmen man
Kronfågel, Piggham, Essman, Hansa fl. Varumärket Scan, vilket alltså ägsm

Slakteriförbundet, är för Scanföretagalla marknadsförav gemensamt som
eller ingår i produktionskedjan för Scanprodukterna. Företag eller föreningar

använder Scanmärket i sin marknadsföring betalar viss licensavgiftsom tillen
Slakteriförbundet med visst öretal kilo såldett per vara.

1Skanekoch ScanKLS 80 % och Slaktcriförbundct 20 %.



247

Slakteriförbundet har antal dotterbolag bedriver affärsverksamhet iett som
aktiebolagsform. flestaDe bolagen inriktade förädling och mark-ärav
nadsföring kött och biprodukter. skall effektivDe och och lönsamav genom
verksamhet bidra till ekonomiskt Slakteriförbundet före-stärka ochatt
ningarna.

Scan helägtInvest AB dotterbolag till Slakteriförbundet, i sinär ett tursom
Samfod, Scanfood, ScanKronlnvest, Dukat och Ellco Food.äger

Samfod helägt dotterbolag har styckning gris- nötköttochär ett som av som
specialitet, tillverkar oblandade charkuterier, bacon.även tmen man ex
Under 1991 kommer utöka sin försäljning med blandade charkuterier,attman

falukorv. Målet bli komplett fullsortimentsleverantör. Samfodärtex att en
drivs i konkurrens med Scanföretagen. Verksamheten inriktad på grossist-är

distribution och komplement till slakteriföreningarnas direktdistribution.är ett

Scanfood Produktion och Försäljning till 95 ScanAB % Invest ABägs av
och de övriga aktierna direkt slakteriföreningarna. Scanfood specia-ägs ärav
liserat på tillverkning och marknadsföring djupfrysta köttbaserade konsu-av

och storhushållsprodukter.ment-

Kron Invest AB helägt dotterbolag sini Swe-Chickär AB,ägerett tursom
AB Kronfâgel och Kronfågel Kläckeri Swe-ChickAB. specialiserat påär
avelsägg avelshöns för produktion slaktkyckling. Kronfågel Kläckerisamt av
producerar dagsgamla slaktkycklingar i första hand Kronfågels uppfödare.
Kronfågel sysslar slakt,med förädling och marknadsföring kyckling.av

Scan Dukat Livsmedel AB helägt dotterbolag utvecklar, producerarett som
och marknadsför sortiment hållbara charkuterivaror distribuerasett av som
via grossist, vilket komplement till Scanföretagens direktdistribution.är ett
Försäljning sker också till slakteriföreningar, storhushåll och export.

Ellco Food AB utvecklar förädlaroch livsmedelsråvaror blod, stycknings-av
ben och fettvävnad. Dotterbolaget i sinKonvex AB Stenabägertursom
Produktion AB och Krutmöllan Foderfabrik tillverkar foder.AB Secco Tork
AB fjädrar.processar

AB Scan Finansförvaltning Scanföretagens internbank och till 51 %är ägs
slakteriföreningarna och till 49 % Slakteriförbundet. Scan Data AB,av av

dotterbolag till Slakteriförbundet, tillhandhåller tjänster inom dataområdet.
Köttforskningsinstitutet AB helägt dotterbolag Scangruppensochär ett ge-

forsknings- och utvecklingsföretag. Ovriga dotterbolag bl.a.ärmensamma
Scan International AB, Scan AB, Scan Fastighetsförvaltning.

Köttförädlingskedjan brukar indelas i slakt-, stycknings- charkled.och
Slakteriföreningarna har 79 % köttmarknaden i slaktledet. Resterande delav

helkroppsmarknaden delas mellan 20 någorlunda jämnstora privataav ca
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Samfod 13 %32 ochScan %styckning harslakterier. gällerNär det av
36%, %marknadenandel%. KF:s ärsammanlagt 45marknaden av

företag.spritt på mindre46 %återståendei butikerna och ärstyckas ute
marknadenSamfod 2 %% ochScan 3lBeträffande charkledet har av

Sardus%,marknaden, Provendor har 7har 20 %sammanlagt 33 %. KF av
32 %.8 % och övriga harhar

min-marknadsandelarScangruppensSammanfattningsvis kan sägas attman
för sedani slaktledetdvs denförädlingsgraden,relation till är störstskar i att

marknadsandelarangåendeUppgifternacharkledeni stycknings- ochminska
marknadsför-någraha sketteftersom det inte tycks störrefrån 1989,är men

fortfarande.förmodligenuppgifterna1990skjutningar under stämmer

Slakteriförbundetochdotterbolagenföreningarna,Enligt Slakteriförbundet

produktion och för-gällerbåde deti sin verksamhetmycket integrerade när

marknads-produktutveckling, forskning ochgäller försäljning. Det samma
utvecklings-sammanhangfaktorerna i dettade viktigaste ärföring. Några av

marknadsföringenoch denvia Köttforskningsinstitutetarbetet gemensamma
Scanmärket.av

slakteriverksamhetenKonkurrensbegränsningar inom

motsvarande förhål-gällermarknadengeografisk indelningBeträffande av
alltså upphävtsOmrådesindelningen harför mejeriverksamheten.lande som

ändå fungera i praktiken.uppgesmen

medlemmar-kvantiteterhurför Slakteriförbundet beslutarStyrelsen stora av
till förbun-försäljningförbundet förlevereras tillproduktion skallnas som
skyldigabeslut blir deföljer styrelsensOm inte medlemmarnadets kunder. att

betala skadestånd.

erforderligstärka och iförbundet skallstadgarna framgår ocksåAv ut-att
och vidtavarumärkenanvändningensträckning övervaka gemensammaav

upplåtelsevissa fall kanför enhetligt utnyttjande desamma. Iåtgärder avav
form mark-konkurrensbegränsning iockså innebäravarumärke enaven

faststäl-intetillgängliga materialet kan docknadsdelning. På grundval detav
konkurrensbe-sådaninnebäralas de här upplåtelserna kanaktuella enom

gränsning.
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iinskrivetleveranspliktharföreningarÄven detfinnsslakterisidan som
föreningarnaförmottagningsplikt gentemotfinnsSamtidigtstadgarna. en

leveransplikt.förekommerslakteriföreningamaåttadetvålmedlemmarna. av
bestämmelsesinupphävabeslutat om1990sin attstämmaharVästScan

mejerisidanLiksomavtalssystem.tillställeti överochleveransplikt ett
konkur-ibetydelseavgörande ettnågonhakontraktssystemetknappastkan

mycket begränsat.uppköpare ärantaleteftersomperspektivrensrättsligt

ochSkanekslakteriföreningar,tvåi formförekommer attPrissamarbete av
produkter,slaktadeförförsäljningsbolagKLS, harScan gemensamtett

prissättning.harinnebärSamarbetet gemensamSyd.Andelskött att man

förekom-denlönsamhetsskillnaderför typ somutjämningssystem avNågot
slakteribranschen.iinteförekommermejeribranscheninommer

kanintemedlemmarnaslaktdjur av-säljer deSlakteriförbundet export som
produktionskosmadenpriser äntill lägreFörsäljningen skerlandet.inomsätta

slaktdjursavgifter.medfinansierasvilket

verksamhetLantmännens4.5

LantmännensSLR ärföreningRiksförbundSvenska Lantmännens upa
foder-ochväxtodlingförinköpbl.a. göraUppgiften ärriksorganisation. att
mjöl-tillspannmålförädlaspannmål,förmedlaochtillverkning, exportera

ochutvecklalantbruket,tillmaskinutrustningköpabageriprodukter,och
affärsutveckling.ochforskningbedrivafodermarknadsföra samt

ochLantmännenföreningarregionalaf 17riksorganisation förFörbundet är n
92.000harFöreningarnaSolanum.föreningekonomiskapotatisodlarnas

1990.medlemmar
omsättningsmässigt störst,ärSkånska Lantmännen,Föreningarna är som

ArosbygdensHallands Lantmän,ODAL,LantmännenLantmän,Västsvenska
NNP,ProducentföreningNorrlandsNedreMälardalens Lantmän,Lantmän,

Värmlands Lant-Lantmän,KalmarLantmän,GävleDalaOrebro Lantmän,
Lant-GotlandsLantmän,Blekinge-KronobergsJönköpings Lantmän,män,

Enköpings Lantmän.ochLantmänNorrbottensLantmän,Västerbottensmän,
åkera-landetsförverkaräkningför attaffärsidé ägarnasärLantmännens att

erbjudssvenska konsumenten matdenbidra till avutnyttjas,aktivtreal attatt
marknads-ochförädlasvegtabilieprodukterodladekvalitet, mottas,högsta att

marknadsförafoder,ochutsädedistribuera atttillverka ochutveckla,förs, att
marknadsföraanimalieproduktionochväxtodling samt atttillförnödenheter

entreprenadmaskiner.ochskogs-jordbruks-,
med bl.a.jordbrukspolitikeniförutsättningarnadekunna mötaFör nyaatt

dennaMedstrukturutredninggenomförtSLRharkrympande volymer en .rekommendera1990novemberifullmäktigeSLRs attbeslutadeunderlagsom förening.tillsiktlångfem,tillgåföreningarna ende l7 att samman
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Under 1991 har fyra föreningar i Mellansverige beslutat samgående iomSvea Lantmän. Det Mälardalens, Gävle-Dala, Arosbygdens och EnköpingsÅrsskiftetLantmän. 9192 planerar Blekinge-Kronoberg i Hallandsatt uppLantmän.

Lantmännens marknadsandelar varierar från produktområde till produktom-
råde och mellan olika landsändar. Exempel: utsäde 68 % gödsel 81 % och,foder 79 %.

CerealiaAB helägt dotterbolag till SLR Basen för Cerealias verksamhet är.spannmål. Koncernen består fyra specialiserade dotterbolag utveck-av somlar, tillverkar och levererar spannmålsbaserade livsmedel, cerealier. Kungs-
ABömen producerar mjöl, frukostprodukter och knäckebröd.pasta, Kvarn-

företaget AB Nordmills säljer mjöl till bagerier, konditorier och livsmedels-
industrier. AB Skogaholm bakar och säljer bröd för konsumentbehov, menföräven storhushåll. KåKå AB grossistär för bagerier, konditorier och

och tillverkar bakerestauranger off- och mandelbaserade produkter.
Lantmännens Maskin AB, LMB, helägtär dotterbolag till SLR, importe-som

och marknadsför många de maskinerrar Lantmännens maskinbo-av som
lagavdelningar säljer och tillsammans med LMB det fortsatta service-tar- -för. LMB är generalagentansvaret för fem internationella tillverkare: Case
IH, Claas, JF, Pöttinger och Bogballe.
Lantmännenföreningarna enligt SLRsär stadgar skyldiga i den mån SLRsatt
styrelse icke medger undantag, dels SLR inköpa sitt behov handels-av avgödsel, dels låta förbundet handha medlemmens import och export av pro-dukter från växtodling och förnödenheter för jordbruks- och skogsbruksdrift.
Det finns ingen inköps- eller leveransskyldighet för medlemmarna i Lant-
männenföreningamas stadgar.
Av den totala produktionen spannmål i Sverige 5 miljonerav omsät-ca ton

lantbrukarna Återstodensjälva 2 miljonerter främst foder.ton, på 3 mil-som
joner i omloppsättston marknaden. Av detta säljer bönderna 73 % tillcasina respektive lantmannaföreningar medan säljs till den privataresten spann-målshandeln. Uppköparna försöker sedan hitta avsättning för produktionen

den svenska marknaden. Overskottsproduktionen alltså den spannmål-det inte finns avsättning för säljs tillsom Svensk Spannmålshandel ärsom-den regleringsförening har hand det svenska inlösensystemetsom förom
Svensk Spannmålshandelexport. säljer överskottet på världsmarknaden.

Odlarnas prisnivå i bestäms inlösensystemetstort i jordbruksprisregle-av
ringen. I praktiken innebär regleringen varje spannmålskvalitet haratt ettlägsta pris vid varje leveranstidpunkt och varje Ett högre pris kan dockort.
förekomma till följd utbud och efterfrågan olika kvaliteter vidav skilda tid-av
punkter och olika platser.

Den interna marknadsreglerin för spannmål avskaffas från och med dengen
juli1 1991. inlösensystemet avvecklas dock stegvis för helt försvinna denatt
juli1 1994. Förslag till inlösensystem under övergångsperioden, budgetåren

199192 199394, har utarbetats jordbruksnämndJstatensav-

1Statensjordbruksnämnd. inlösensystemför spannmålför budgetåren199192 199394.-Rapport 1990 10 30.
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konkurrensreglerEG:s5

framtida5.1 EG-rättens betydelse

detA-ländemaEG och EFTnärvarande pågår överläggningar mellanFör om
Överläggningama måletavtal därskall i ärEES-avtalet.sk attutmynna ett

EG-EFFAoch inomtjänster, kapitaluppnå fri rörlighet för personervaror,
också omfattaintentionernaursprungligasfären. Samarbetet skall enligt de

utveckling, utbildning,miljö, forskning ochnärliggande områden såsom ar-
konsumentskydd ochsmå medelstora företag,betsvillkor, social välfärd, och

EG-rättenbetydande delinnebäraturism. EES-avtal kommerEtt attatt aven
EG:s konkurrensrätt.däriblandbli tillämplig i Sverige,kommer ävenatt

Därefter fort-1991.avslutade underFörhandlingarna väntas sommarenvara
aktuellainkorporera dennivå med ocharbetet på nationell översättasätter att

trädaEnligt planerna skall avtaleti den rättsordningen.lagstiftningen svenska

ikraft ljanuari 1993.den

EGfolkrättsli avtal mellan ochEES-avtalet ha karaktärkommer att ett re-av
i EGmed medlemskapspektive nation, vilket inte skall förväxlas ärett som

påsuveränitetsavstående. Planernapartielltbetrakta ettatt ett permanentsom
EES-överläggningarna. decem-Imedlemskap i EG pågår dock parallellt med

förSverige skall verka1990 fattade riksdagen principbeslutber ettett attom
neutralitetspolitikÅ Vidarei EG med bibehållenmedlemskap attuppgavs en

således bredinlämnas 1991. Det finnsansökan sannolikt kan redan under en
fullvärdigt medlem-efterpolitisk enighet Sverige sikt bör sträva ettattom

skap i EG.

EG:sdjärv påståMed hänsyn till det inte särskilt slutsatsdetta att atten
få fullkonkurrensregler inom relativt framtid kommer att genom-en snar

rättsreglerna striderslagskraft i Sverige. den mån de nationellaläven mot
EG-reglerna Beträffande kanhar EG-rätten företräde. konkurrensrätten sägas

konkurrensbegräns-EG:s konkurrensregler gälla i de fallkommeratt att en
ning kan komma påverka samhandeln mellan de inblandade Där-staterna.att
med etableras skiljelinje tillämpningen nationell konkurrensrättmellanen av

EG:s analyserasoch konkurrensrättsliga Här nedan skallregler. närmare

vilka effekter främstdetta för förhållandena, medkommer de svenskaatt
sikte på kooperativt företagande i federativ struktur.en

1Uttalandet framgår bl.a. Utrikcsutskottcls 19909l:UU 22betänkandeav s.
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Kooperationen EG5.2 och

andel. Det finnsDe kooperativa företagen inom EG betydandeutgör caen
3 miljoner135 000 kooperativa föreningar i vilka det arbetar ca personer.

Övermiljarder SEK 1988.omsättningen till 1 600Den totala uppskattades
förJjordbrukskooperationen koopera-hälften omsättning står Dedennaav

och tillvaratarsammanslutningar organiserartiva företagen har bildat som
jordbruksorganisationenmedlemmarnas intressen inom EG. Förutom

COGECAZ, försäkringsbolag,organisationer för banker,finns motsvarande

inköpsföreningar,bostadsföretag, konsumentkooperation, detaljhandelns ar-
turistanläggningar.betskooperativ, kooperativa apotek och

kooperationsbegreppnågot enhetligtDet knappast meningsfullt talaär att om
skiftande karaktär, såvälinom EG. kooperativa företagen har mycketDe när

inriktning Emellertid det finnasdet gäller storlek ideologisk synes ensom
parti- debred politisk enighet går och blockgränserutöver attomsom --

tillgenomslagskraft. kommer bl.a.kooperativa idealen bör tillåtas få Dettaatt
Ministerrådet föri EG-kommissionen tilluttryck översänt ytt-rapporten som

1989.4 kooperativarande i december allmänna uttalandenHär görs attom
inom denföretag skall sig i ekonomiska aktiviteterkunna gemen-engagera

möjligheternadiskriminerade. Vidare talasmarknaden bliutan att omsamma
marknad.5för Rapportenkooperativa företag samverkaatt en gemensam

allmänna hänvis-behandlar inte konkurrensfrågorna uttryckligen, dock görs

med konkur-ningar till samarbetsformerna skall i överensstämmelseatt vara
rensreglernaö

7Detfortfarande.Arbetet kooperativ inom EG pågårmed reglering rören av
sig sig plan. detallmänna diskussioner främst inriktar Förtreom som
första försöker kooperativadefiniera vilka specifika problem olikaman som

1Olsson, EG. institutets serie, MötesplatsEuropa,Jan. Kooperationenoch Kooperativa nr
1990, 10.l s.

2 GeneralCommitte for Agricultural Co-opcration the EEC.
3 18Jfr Olsson, till ministerrådet från26f. och EG-kommissioncns denrapporta.a. s.

december1989.Businesses Economic Socialethe sector.s.
4 Commission 1989. Businessesof the EuropeanCommunities. Brussel, 18 December

the Economic 2187 final.Sociale frontier-f market,SEC89Europessector ree
5 Jfr frontier-freeBusincsses Economic Sociale and thetherapportens sectorannex,

market. Working 13paper. s.
5 Jfr rapportens.
7 Februari 1991.
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de ko-indelarmarknad. Manmötakommakan gemensamföretag enatt
före-ekonomiskakooperativ,nämligeniföretagenoperativa tre grupper,

frågornaplanet rörförstaPå detförsäkringsbolag.ömsesidigaochningar
enhets-detiinlemmaskunna gemensammaskallföretagdessahursåledes

dehurfrågornaplanet rörandraPå detharmoniseringssträvandena.och
instrumentnäringspolitiskadeanvändaskall kunnaföretagenkooperativa

Strukturfond,utnyttjandetdetgällerFrämstEG. avinomtill budsstårsom
företagssamarbete.förPannerskapsbyrånochinfomiations-centerFöretagens

deförlagregleringassociationsrättsligutformandettredje planet rörDet enav
kanmaterialetbefintligai detutgångspunktMedföretagsformema.aktuella

kandiskussionerdessaresultatkonkretavilkaispekulera sombaraman
dock konsta-kanMankonkurrensfrågoma.beträffandeikomma utmynnaatt

före-kooperativttillinställningpositivmycketfinnasdet enatttera synes
associations-gällerhandförstaidet endockskallMantagande. attnotera

omöjligt sägadetoch är att omföretagandekooperativt attregleringrättslig av
kannärvarandeFörkonkurrensområdet.effekternågrafåkommerdetta att

etableratsharpraxisden avfrånutgå än somdärför inte attvi annat
framtiden.forgällaockså kommerEG-domstolen attochkommissionen

konkurrensreglerEG:s5.3 Allmänt om

detta85-86. IartiklarRomfördragetsiregleraskonkurrensreglerEG.s om
Bestämmelsen ärintresse. enstörst85artikel ärdetsammanhang är avsom

mellan nä-samarbetealltförbjuderprincipivilkenförbudsbestämmelsesk
medlemsstaternamellansamhandelnpåverkakandetmåni denringsidkare

Avmarknaden. sär-deninomkonkurrensen gemensammasnedvrideroch
motverkarkonkurrensbegränsningarförhindra sombetydelseskild är att

ochrörlighetfriformEG imarknad inomintegrerad avuppbyggnaden enav
nationsgränsernaJkonkurrens över

ly-följande85artikelRomfördragetsharöversättningsvenskadenEnligt
delse

146.1990.uppl. Sth.1 2:amarknadsrâitt.Internationell s.Ulf.Bemitz,
ekonomiskaeuropeiskaupprättandet2 Översättning angåendefördrag av1963:12SOU av härkursiveratdelarVissa67.dokument.tillhörandeochgemenskapen s.
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Överenskommelser mellan företag, beslut företagssammanslutningarav
och samordnade förfaranden, ägnadevilka påverkaäro handelnatt
mellan medlemsstaterna och vilka ha till syfte eller följd konkurrensenatt
inom den marknaden förhindras, inskränkesgemensamma eller för-
vanskas, oförenligaäro med den marknaden och för-gemensamma
bjudna, särskilt de innebära:som

a direkt eller indirekt fastställande inköps- eller försäljningspriser ellerav
andra affärsvillkor,

b begränsning eller kontroll produktion, avsättning, teknisk utvecklingav
eller investeringar,

C uppdelning marknader eller försörjningskällor,av
d tillämpning olika villkor för likvärdiga prestationerav handels-gentemot

varigenom dessa tillskyndaspartner, nackdel i konkurrensen,
e uppställande såsom villkor för avtal, avtalspartner godkänneratt

tillläggsprestationer, vilka varken till sin eller enligt handelsbruk hanatur
något samband föremåletmed för avtalet.

Enligt denna artikel förbjudna överenskommelser eller beslut skola sakna
rättsverkan.

Bestämmelserna i punkt 1 må dock förklaras icke tillämpliga på:

varje överenskommelse eller slag överenskommelser mellan företag,av-
varje beslut eller slag beslut företagssammanslutningar ochav av-
varje samordnat förfarande eller slag samordnade förfaranden- av
vilka bidraga till förbättra produktionen eller distributionatt produkteraveller till främja tekniskt eller ekonomisktatt framâtskridande, samtidigt

förbrukarna tillförsäkras skäligsom andel den därigenomen av upp-kommande vinsten, och vilka icke
a ålägga berörda företag restriktioner icke oundgängligaäro försom

uppnåendet dessa syften,av

b giva dessa företag möjlighet för väsentlig del ifrågavarandeatt en avprodukter eliminera konkurrensen.

Förbudet innebär avtal eller samordnade förfarandenatt mellan näringsidkare
sig det föreningarär eller andravare sammanslutningar förbjudet.är- -

För träffas förbudet förutsättsatt dock avtalet har konkurrensbegrän-av att
sande verkningar inom EG eller det har konkurrensbegränsandeatt syfte.ett
Av särskild betydelse för den här aktuella frågan det skär samhandelskrite-
riet. Det nämligenär bara förfarandet påverkar samhandeln mellan län-om
derna EG:rätten tillämplig. Påverkas intesom samhandeln skall i stället de
nationella konkurrensrättsliga reglerna tillämpas. Som nedan skall utvecklas
närmare samhandelskriterietär betydelse eftersom det främststor dettaav är

1 Enligt översättningenskulle kunna dct krävs uppsåt påverkaman tro att samhandeln,attvilket inte fallet.är l den engelskaversionenheterdct which affect tradebetweenmayMember States
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där-EG-rätten. Detoch ärnationellmellanrekvisit drar rättgränsensom upp
konkurrensre-inhemskadeutformandetvidför särskild betydelse avav

samhandelskriteriet hardockglerna. Allmänt kan sägas getts enattsett
tillämpningextensivmycket

konkurrensbe-horisontellaochvertikalaartikel 85 bådeFörbudet i avser
all formmotverkasärskild betydelsegränsningar. Det att avanses vara av

kanPrissamarbetenäringsidkare.marknadsdelnin mellanochprissamarbete g
försäljningsorganisationprisbindning,priskarteller,sig utryck ita gemensam

näringsidkareolika överens-Marknadsdelning föreligger genomomm.m.
med hänsyngeografisktsåvälmarknaden,kommelser försöker dela somupp

produktionen.kunder eller kvoteringtill av

förbudsbestämmelsen.ibegränsningarframkommer vissarättspraxisAv
omfat-ochekonomisk enhetbetraktasBland brukar koncernerannat som en

viåterkommer85. Till dettai artikeldärför inte bestämmelserna senare.tas av
i denkonkurrensbegränsandebagatellkartellerVidare inte heller sk varaanses

tillåtasnäringsidkare kanmellani artikel 85. Samarbetemening som avses
Syftetobetydligt.eller endastmärkbartinte påverkar konkurrensendetom

skall kunnaföretagsmå och medelstorabegränsningmed denna samar-att
Kommissionen harföretag.medkonkurrensenbeta för bättre störremötaatt

deföreliggaskallbagatellkartell ärförutsättning föruttalat attattatt enen
5 %överstigerinteöverenskommelsenprodukter föremål för av avsom

konkurrensbegränsandeEG detdel därrelevanta marknaden inom denden av
årsomsättningsammanlagdaföretagenshar verkan de berördaavtalet samt att

ECU inteharkommissionenUttalandet från200 miljonerinte överstiger

EG-dom-frångåsellerändras,omedelbar rättsverkan kan komma attutan av
stolen

artikel 85. Dettafrånundantagtill särskilda enskildaVidare finns möjlighet
tillkonkurrensbegränsningar3 artikel 85.stadgas i punkten i Här somavses

Somför konsumenterna.till fördelnyttiga ochsin karaktär huvudsakligen är

1 indirekt, faktisktavtalEG-domstolcn har uttalatJfr Bemitz, 148 attt.ex. soms.a.a.
omfattasskallmedlemsländernamellanpotentiellt fria flödeteller dctäventyrar av varor

relativtföljaEG-kommissionen85. praxisArtikel och uttalandenAv ensynesavav
EGzsGustavsson,L.Coyct,samhandclsrckvisitct.skönsmässigtillämpning dctav -

Sth. 1986. 61Konkurrensrätt. s.
2 Ca 1,5 miljardcr kr.
3 86C231021986OJof 39Bestämmelsernaframgår CommissionNoticeav
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framgår fördragstexten bidraga förbättra produktionenskall dessa till attav
eller distribution produkter eller till främja tekniskt eller ekonomisktattav
framåtskridande, förbrukarna andelsamtidigt tillförsäkras skäligsom en av
den därigenom uppkommande vinsten.

Vidare finns möjlighet till sk gruppundantag. Föremålen för dessa gruppun-
dantag falla under punkten i artikel 85 eftersom betraktas1:a deanses men

fördelaktiga utifrån de kriterier i punkten 3 har de undanta-som som anges
gits. Sådana gruppundantag har bl.a. utfärdats för exklusiva återförsäljarav-

tal, exklusiva inköpsavtal, patentlicensavtal, franchiseingavtal, forsknings-

och utvecklingsavtal produktspecialiseringsavtal. Gruppundantagsför-samt
ordningama skall instruktion till avtalsskrivama hur avtalenses som en om
skall utformas för falla inom förordningarnas tillämpningsområde.att

Genom särskild tillämpningsförordning till artikel 85 presumtionenär atten
alla förfaranden i artikel 85 punkt förbjudna inte kommis-1som avses om
sionen frågan]först fattat beslut i Således skall eventuella konkurrensbe-ett
gränsande förfaranden anmälas till kommissionen förhand för undgåatt att
träffas förbudet. Efter anmälan kan kommissionen meddela sk negativat-av

vilket innebär med hänsyn till uppgifter erhållit intedetest, att man man
förfarandetkommer ingripa Avtal berörs gruppundantagenatt mot som av

behöver inte anmälas förhand till kommissionen.

Inledningsvis kan således EG:skonstateras konkurrensregler relativtäratt
Utgångspunkten inte påräkna från artikel 85stränga. kan undantagär att man
inte kan visa den aktuella överenskommelsen faktisktattom man gynnar

konsumenterna.

5.4 Samhandelskriteriet

förstaEn förutsättning för EG:s regler skall bli tillämpliga den kon-äratt att
kurrensbegränsande överenskommelsen kan påverka samhandeln mellan län-

derna. Som tidigare konstaterats skall konkurrensbegränsningar enbartsom
påverkar förhållandena inom medlemsstat enligt den nationellaprövasen
lagstiftningen. Samhandelskriteriet har dock mycket vid tillämpning.getts en
EG-domstolen har redan tidigt fastslagit kriteriet uppfyllt förfa-är näratt ett

1Tillämpningsiörordning 1762, artikel På i SOU 1964:33 161svenskanr s.
2 Tillämpningsförordning 1762, artikelnr
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faktiskt ellerindirekt,direkt ellerfria flödetdetrande po-äventyrar varorav
mark-delarkonkurrensbegränsningenbetydelsesärskildtentiellt. Av är om

målförsvårar dedärmedochmellan medlemsstaternanaden gemensamenom
visatRomfördraget detIrealiteten haritill uttryckkommermarknad som

kommissionenbevisning för övertygasärskiltinte behövssig det attstoratt
undan-har endastEG-domstolenuppfyllt ochsamhandelskriterietattom

ställningstagande samhandelskri-Eftersomkommissionensfrångåtttagsvis
rättsordningama harnationelladeEG-rätten ochmellanteriet drar gränsen

EG-organeninomdetinnebärbetydelse och ärpolitisktolkningen attstor
fattaskonkurrensfrågoripolicybeslutende avgörandesom

avtalsådanaländermellansamhandeln ärpåverkarförfarandenTypiska som
natio-eftermarknadendelaägnadeförfarandensamordnandeeller är attsom

ochimporteraåterförsäljaresbegränsa rättnella attgränser, attt.ex. genom
uppfylltocksåvarorf kriterietovanligtinteVidare detär att ansesexportera

betydelsefulltmedlemsstat. Etthelt inomförfaranden skerbeträffande ensom
Holland.cementhandlare iförföreningområde rörderättsfall detta en

inhemskaDenmedlemmarna.mellanprisbindningupprätthöllFöreningen en
importe-medan66% behovetmotsvaradeproduktionen restencement avav

30 %försvaradeföreningenutanförstodcementhandlarerades. De casom
förfarandemenadeDomstolenförbrukningen.den holländska att ett somav

uppdel-medförtill sinmedlemsstatsupprätthölls inom gränser, natur enen
i strid meddärför stårochnation,begränsad tillmarknadenning enav

skyddardärmedmarknad ochsträvandenRomfördragets mot gemensamen
andra företagförmöjlighetenEftersomproduktionen.den inhemska att eta-

uppfyllt.5samhandelskriterietansågspåverkades,på marknadblera sig denna
utfärdadpremierekommendationockså konstateratEG-domstolen har att en

samhandelnpåverkadeförsäkringsbolagsammanslutning tyskaavav en
hade sina hu-försäkringsbolagende anslutnaeftersom liten andelen av

premierekommendationenutanför Västtyskland. Dettavudkontor vartrots att

socnárrá1 357.[1966] CMLRMASCHINENBAUTECHNIQUE MINIERE v.
2 CCHEEC. 2:a uppl.of theCompetitionJean-François. LawBael, Bellis,Van Ivo. -

1990. 42Editions Limited. s.
3 242.1989.Butterworths LondonCompetition 2:a uppl.Whish, Richard. Law. s.
4 1988.LondonLimitedPressEEC BlackstoneSteiner, Josephine. Tcxtbook Law.on

101.s.
5 COMMISSION. [1973]E.C.CEMENTHANDELARENVEREENIGING v.van

CMLR
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registrerad den tyska tillsynsmyndigheten och de aktuella bolagenav att en-
dast svarade för liten andel den tyska marknaden. Fallet visaren attav sam-
handelskriteriet kan uppfyllt så nationellt förfarande innefattarsnart ettvara en
aktör har sitt gränsenhuvudkontor utanför landetssom

Här skall också det principiellt viktiganämnas avgörandet från kommissionen

kooperativrör danska pälshandlare. Kommissionens beslutett ärsom av
överklagat och kommer sannolikt under 1991. I stad-avgörasatt sommaren

för den sammanslutning pälshandlare i princip organiserar allagama av som
uppfödare följer varandrabl.a medlemmarna inte skall konkurrera medatt
Vidare finns bestämmelser all leverans skall gå till detattom gemensamma
auktionshuset medlemmarna skall kunna utnyttja vissa förmånerom som
föreningen erbjuder. Kommissionen menade bl.a. dessa bestämmelseratt
syftade till begränsa möjligheterna för aktörerandra etablera sig på denatt att
danska marknaden bestämmelserna omöjliggjorde eventuella leve-attgenom

till konkurrenter. På detta hindrades effektiv konkurrenssätt ochranser en
kommissionen menade den danska marknaden i princip monopoliseradatt var

pälsdjursföreningen. Samhandeln påverkades därför, enligt kommis-av
sionen.3

lett fall har EG-domstolen slagit fast stadgebestämmelser i före-annat att en
ning holländska ostproducenter innebar medlemmarna tvingadeav attsom var

köpa kalvlöpe från föreningen innebar samhandeln påverkades. Iatt att
Holland framställdes kalvlöpen föreningenendast domstolen konsta-av men
terade det fanns likvärdig medlemsländerfkalvlöpe tillgå i andraatt att

1 Van Bael Bellis. 43s.-
2 DPF, Dansk Pelsdyravlcrforcning har fem regionala föreningar under sig, vilka i sin tur

består lokala föreningar i vilka uppfödarna medlemmar.En medlem iär lokalföre-av en
ning samtidigt medlemär i DPF.

3 HUDSONS BAY AND ANNINGS LIMITED DANSK PELSDYRSFORENINGv.
[1989] CMLR 340.

4 COÖPERATIEVE STREMSEL-EN KLEURSELFABIEK E.C. COMMISSION.v.
[1982] CMLR 240.
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Således kan konstatera det inte något hinder förutgör samhan-attman att
delskriteriet kan uppfyllt beträffandeäven förfaranden inom land vil-vara ett
ket också framkommer i flera andra fall från EG-domstolenJ

5.5 Principen ekonomiska enheterom
koncerner

Som nämnts träffar bestämmelserna i artikel 85 punkt inte1 förfarandenovan
mellan moderbolag och dess dotterbolag. I svenskett finnsrätt ett motsva-
rande undantag för koncerner beträffande bruttoprisförbudet i konkurrensla-
gen Det svenska undantaget hindrar dock inte koncemintema transak-att
tioner kan angripas missbruksbestämmelsen.3med Vid bestämmande vadav

skall med koncern ligger det till handsnärmast sökasom ledningavses en att
i den definition aktiebolagslagenfuppställs i Det svenska koncemun-som
dantaget, liksom motsvarande undantag i engelsk intar formellrätt, ut-en
gångspunkt i förhållande tmdantagsbestämmelsen.5till Inom EG-rätten har
dock koncemundantaget fått något nyanserad utformning. I principen mer
har uteslutit koncerninterna transaktioner på grund det inte finnsman attav
några förutsättningar för konkurrens personema.6mellan de juridiska Man
brukar tala dotterbolagen skall sakna faktisk beslutsautonomi.att Dettaom
betraktelsesätt avspeglar sig också i EG-domstolens praxis där det bl.a. utta-
lats det förfarandet inomatt koncernen inte skall omfattasgemensamma en av
förbudsbestämmelsen i Artikel 85 åtgärderna har till syfte etableraom att en

1Jfr Whish, 245 med hänvisningar Bellarny, Christopher.a.a. Child, Grahams. samt D.-Common Market Law of Competition. 3:e uppl. London 1987. 115s.
2KL15§
3KL2§
4 Jfr 198l82:165, 130 och 282. Enligt ABL 1:2prop huvudregelnär det bolags. s. att

inneharröstmajoritet i bolag moderbolag.som är 1:2,ett Av 2:a framgårannat dockst attbolag har bestämmandeett inflytande ellersom betydande resultatandel ien ett annatbolag kan moderbolag. Man brukar då tala sk. praktisk majoritet.vara Så kanom varafallet bolagethar betydanderöstandclom 50 %en utgöra under förutsätt-utan änatt merning övriga aktier såspriddaatt är intede kan faktisk bestämmanderätt.att utöva Kedner,
Gösta. Roos, Carl Martin. Akticbolagslagen. Del 2:a Sth.uppl. 1982. 22- s.

5 Whish, 240. Jfr dock Bernitz, Gorton och Grönforsa.a. s. problemetpoängterarattsominte har ställts på sin inom konkurrensráttenspets måsteatt arbetamen med konkur-man
rensrättsligt relevanta kriterier sluter till de ekonomiska realitema. Författarnasom an

därför inte fårmenar att vid formal-juridisktman stanna associationsrättsligtettupp mer
Jfr dock Stenbergsuttalanderesonemang. nedan.Bemitz, Ulf. Gorton, Lars. Grönfors,- -Kurt. Sjöfart och konkurrensrätt. Sjörättsföreningen i Göteborg. Skrifter 56. 1976nr98.s.

5 Stenberg,H. Studier i EG-rätt. Slh. 1974. 246.s.
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inrik-funktionelltkoncernen Dennauppgifter inomFördelningintern merav
före-rättsordningarolikadeinomdetdefinition förklaras somtade attav
till.undantagetknytaformellt begreppnågotEG inte finnsinom attkommer

radmåste omstän-ekonomisk enhetföreliggerdet enFör avgöraatt enom
infly-elleraktieinnehavgäller det annatFrämstundersökasdigheter närmare.

moderbolaget utövarvilketpåoch desammansättning sätttande, styrelsens
dotterbolagen därför kunnaskulleMantilli förhållandemaktställningsin

samarbetekoncemintemtpåtillämpas85 kan kommasig Artikeltänka attatt
CENTRA-förekommer åberopadetidigaredetIkonkurrensfaktiskdär
Domstolengeneraladvokaten.ståndpunktdennautveckladesFARM-målet av

finnsintedetChildBellamyemellertid detta.avvisade att numeramenar-
transak-koncerninterna85 påartikeltillämpaförutsiktersärskilt attstora

horisontelltbetraktastionerf skulle kunnafall ettI somannatett som-
Enjoint-venturebolag.antalbildatföretagnågrahade avsamarbete ett-
deltogbolagdettasamtidigtbolagenolikai dehadedelägarna vetorätt som

röstmajoritet. IdocksaknadeManjoint-venturebolagen.aktivt i ledningen av
ochenhetjoint-venturevarjekommissionenbehandladefalldetta en egensom

joint-olikademellankonkurrensenhämmadeförfarandetmenade att
också harventurebolagen.5 horisontala koncernersktilläggaskanHär att

sådan koncernidragenutmärkandeDeEG-rätten.inomuppmärksammats en
sigunderordnaravtal,oftaföretag,två eller flera gemensamenär genomatt

rättsligadeltagande företagensdeintepåverkaskommissionenEnligtledning.
oberoende.ekonomiskasittförlorardemedför inteochsjälvständighet att

betraktasskallkoncernerhorisontalaKommissionen nyasomatt,anser

1 practices betweenconcertedapplydoesArticle 85 of the Treaty agrcemcntsnot to or
subsidiary,andofformthebelonging theundertakings parent companyto groupsame

realhavesubsidiary doesthewithin whichuniteconomic notundertakings formthe an
themarket andtheof conduct agrcementsits linedetermining orin onautonomy

theof tasks betweendistributioninternalestablishingaim ofpractices have the an
[1974] 2DRUG INC.STERLINGanotherandCENTRAFARM BVundertakings. v.

480.CMLR
2 240.Whish, a.a. s.
3 sigställerStenberghänvisningar.åberopade246 och därStenberg,Jfr vidare s.a.a.

intekonkurrensbegränsningsrättbörSpeciallagstiftninganför:kritisk ochdock typenav
ochallmänhetprivaträttsregler ifalli dettalagstiftningfrånutvecklasöka annanegna, -begrepp.skildai synnerhetbolagsregler -

4 i Fourth Reportsig på uttaladenFörfattarna stöder129.Bellamy Child, ona.a. s.- 1977,Competition PolicySixth52 ReportPolicy 1975, point ochCompetition on
point 38-39.

5 129.Child,Optical Fibres. Bellamy s.aa.-
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definitivtföretagendeltagandedå deögonblick,detfrånenheterekonomiska
imöjlighetverkligvarjeförloratoch attsjälvständighetsingivithar upp

säljareellersjälvständiga köparemarknadeninträdaframtiden åter som

ellerkommissionenförekommitintehar det attSåvitt det har kunnat utrönas
på ko-principenhetensekonomiskadentillämpatskulle haEG-domstolen

Sammanfatt-övergripandesamverkaroperativa företag ett organ.genomsom
koncemundantaget kommerutgå från attdärför upp-ningsvis kan attman

på kon-tillämpaskommerartikel 85 knappastEG och attinomrätthållas att
påtyderframkommit någotdetheller hartransaktioner.lntecerninterna som

konkurrensbegränsande sättpåsamverkarkooperativa företag ettsomatt
85.från artikelskulle undantas

Jordbruksundantaget5.6

undantagnaförutsättningarvissaunderjordbruksprodukternärvarandeFör är
ganskadockharBestämmelserna85.i Artikelförbudsbestämmelsenfrån en

Reglernaundantagna.inteväsentliga delarpraktikenoch ikaraktär äröppen
svenskasinenligtlydelseföljandeoch harfrån 1962förordning 26ifinns

översättning.

Artikel l
förbehållmedskola,förordningdennaikraftträdandetFrån och med av

tillämp-liksom85-90artiklarfördragetsartikelibestämmelsernaför
överenskommel-påtillämpningartiklarningsbestämmelser till dessa äga

punkt85,artiklari fördragetsåsyftasförfarandenbeslut och somser,
i fördra-med dehandelnellerproduktionenberöra86, ochsamt avsom

produkterna.uppräknadebilagagets

Artikel 2
påtillämplig överens-skall icke85, punktartikelFördragets vara

då deartikel,föregåendeiåsyftasförfarandenbeslut ochkommelser, som
ellermarknadsorganisation äronationelldelintegrerandeutgöra av enen

mål-angivna39artikeli fördragetsdengenomförandeterforderliga för av
påtillämpasickesynnerhetiskallbestämmelseIfrågavarandesättningen.

jordbruksor-jordbrukare,förfarandenochöverenskommelser, beslut av
iorganisationersådanasammanslutningarellerganisationer sammaav

tillämpaförpliktelseinnebära etti mån dessa,medlemsstat, den attutan att
jordbrukspro-försäljningenellerproduktionenpris,fastställt beröra av
lagerhållning,föranläggningaranvändandeellerdukter gemensammaav

kommis-såvida ickejordbruksprodukter,förädlingbehandling eller av
målsätt-ellereliminerassåkonkurrensen sätt attsionen konstaterar att

artikel 39i fördragetsningen äventyras.

1 110.1982.Sth.förctagssammanslagningar.KontrollLars-Erik.Harding, s.av
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Efter samråd med medlemsstaterna och hörande berörda företagav
eller företagssammanslutningar såväl övriga fysiska eller juridiskasom

vilkas hörande erforderligt, skall kommissionen,personer, medsynes
förbehåll för domstolens prövning, uteslutandeäga behörighet att genom
beslut, skall offentliggöras, avgiva förklaring beträffande vilkasom över-
enskommelser, beslut och förfaranden de i punkt 1 angivna villkoren äro
uppfyllda.

Kommissionen skall avgiva denna förklaring antingen ofñcio, påex
begäran behörig myndighet i medlemsstat eller begäran berörtav en av
företag eller företagssammanslutning.

Offentliggörandet skall de berörda och huvuddragenparternaavse av
beslutet; vid Offentliggörandet skall hänsyn till företagens legitimatagas
intresse deras affärshemligheter yppasÅickeattav

Den åberopade bilaga innehåller uppräkning vadovan meden av som avses
jordbruksprodukter, i praktiken alla livsmedelnästan förädlingsgrad.oavsett
Emellertid har kommissionen och EG-domstolen hållit sig strikt till de
produkter räknas i bilaga ll. Detta inneburithar något undantagsom upp att
för produkter inte finns uppräknade kan bli aktuella. I det åbero-som ovan
pade fallet med de danska pälshandlarna konstaterade kommissionen för-att
ordningen 26 inte tillämplig eftersom pälsdjursskinn inte fanns uppräk-var
nat Detsamma gällde fallet med kalvlöpe. EG-domstolen intog här strängen
hållning och accepterade inte några de i och för sig rimliga analogierav - -

föreningen åberopade. Man menade bl.a. löpesom beståndsdel iatt var en
produkter alldeles 11.3uppenbart omfattades bilagasom av

Trots bestämmelserna i förordning 26 finns flertal fall från både kommis-ett
sionen och EG-domstolen där faktiskt har till-lämpat artikel 85 beträf-man
fande livsmedelsproduktion. Tolkningen bestämmelsen koncentreras kringav
två faktorer, nämligen vad med integrerande del nationellsom avses en av en
marknadsorganisation och vad erforderligt för genomförandet mål-som av
sättningen artikel 39 i Romfördraget.av

Beträffande vad med nationell marknadsorganisation harsom avses en
kommissionen uttalat artikel 85 inte träffar förfaranden beslutatsatt som av

står under statlig kontroll vid genomförandetorgan jordbruksre-som av en

1 ÖversättningSOU 1964:33 viktigare följdförfattningar till fördragen angåendeav euro-peiskaekonomiska gemenskapenoch europeiskakol- och stålunionen. 185ff.s.
2 HUDSONS BAY AND ANNINGS LIMITED DANSK PELSDYRSFORENINGv.

[1989] CMLR 340.
3 COÖPERATIEVE STREMSEL-EN KLEURSELFABIEK E.C. COMMISSION.v.[1982] CMLR1 240.
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jord-fallet genomförandetglering inom I det aktuella hadestat. en avaven
överlåtitsreglering för viss potatisbruksministeriet beslutad marknaden enav

producentgruppenlvissa privaträttsliga bl.a. sammanslutningtill en avorgan

Överfört marknadsorganisationnationelltill svenska förhållanden skulle en
tillsammans medkunna de sju regleringsföreningar statensmotsvaras av som

denjordbruksnämnd hittills handhaft offentliga administrationenden av
föreningarföreningar ekonomiskasvenska marknadsregleringen. Dessa är

skallbranschanknytning. interna marknadsregleringenmed Eftersom den av-
område upphävasjordbrukets skallvecklas och lagen prisregleringom

dejuli 1991 kommer föreningar sannolikt upplösasden 1 dessa ävenatt om
möjligen finnas övergångsperioden.kan kvar under

EG flestatakt med integrerad marknad inom har deI strävandena mot na-en
tionella olika förordningarmarknadsorganisationer upphört somgenom

utfärdat överensstämmelse medMinisterrådet finns måste stå iDe kvarsom
för och kapi-EG-rätten, dvs främst fri rörelsede allmänna reglerna om varor

litenmarknadsorganisation såledestal. Bestämmelsen nationell harom en
dagfpraktisk betydelse i

träffaskan då fråga sig vilka förfaranden normalt skulleMan typer avsomav
iartikel 85 nödvändiga för uppfylla de målkan att angesmen som anses som

lydelse.5artikel 39 i Romfördraget. Artikeln har följande

mål:Den jordbrukspolitiken skall hagemensamma som
teknisktfrämjaa höja produktiviteten inom jordbruket attatt genom

jordbruks-framåtskridande, utvecklingrationellatt tryggagenom en av
produktionsfakto-produktionen optimalt utnyttjaävensom attgenom

särskilt arbetskraften,rema,
b så tillförsäkra jordbruksbefolkningen skälig levnadsstan-sättatt en
dard, särskilt höjning inkomsten capita för dem somgenom peren av
arbeta i jordbruket,
c stabilisera marknaderna,att

1 PRODUCTION [1988] 4RE AND MARKETING OF FRENCH POTATOES.NEW
CMLR 790.

2 SFS 1967:340.
3 Whish, 323, Child, s.80.Bellamy 581 och Steiner,a.a. s. a.a.s.-
4 SOCIETEGROUPEMENT DINVESTlSSEMENTSDEXPORTATION LEONDU v.

COOPERATIONET DE AGRlCOLES. Child,[1978] CMLR D66 och Bellamyl a.a.-582.s.
5 sou 1963:12. 39.s.
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d försörjningen,att trygga
priser.e tillforsäkra konsumenterna tillförsel till skäligaatt

Vid utformningen jordbrukspolitiken och de här-denav gemensamma
för erforderliga särskilda åtgärderna skall hänsyn till:tagas

de speciella jordbruksnäringen följda förhållanden inom ärosom en av
jordbrukets sociala struktur strukturella och naturbetingade olik-och av
heter mellan olika jordbruksområden,
b nödvändigheten gradvis genomföra lämpliga anpassningsåtgär-attav
der,
c det faktum jordbruket i sektormedlemsstaterna utgör äratt en som

förbunden med ekonomien i dess helhet.nära

Av rättspraxis framgår i artikel 39 skall uppfyllda föralla punkternaatt vara
undantag skall kunna rättsfall åberopade organisa-bli aktuellt. latt ett ett en

fruktimportörertion målsättningarnade huvudsakliga skulleattav vara upp-
fyllda, främst organisationen fallapunkterna d och och därmed skulleattc, e
utanför bestämmelserna i artikel 85. EG- domstolen menade dock ävenatt om
dessa punkter uppfyllda punkterna ochkrävdes dessutom b skulleattvar a

uppfylldaÅ Undantag kan således aktualiseras tillämpningendast närvara en
artikel 85 artikel 39 såsomskulle målen uppställs i deäventyraav som

kommer till uttryck i de olika förtillämpningsförordningar gällersom numera
jordbruksområdetflertalet marknader med anknytning till

Som framgår förordning 26, skall frånartikel 2:a meningen undantagetav
konkurrensreglerna särskilt förfaranden jordbrukare, jordbruksor-gälla av
ganisationer eller organisationer isammanslutningar sådana med-av samma
lemsstat, i den mån dessa, innebära förpliktelse tillämpa fast-utan att att ett
ställt pris, beröra produktionen försäljningen jordbruksprodukter ellereller av
användande anläggningar för lagerhållning, behandling ellerav gemensamma

Ävenförädling jordbruksprodukter. har EG-domstolen intagithärav en re-
striktiv ställning. Detta uttalande organisationerjordbrukare och derasom an-

bara förtydligande framgår förstade undantagettses vara som av me-av
ningen i artikel 2 och kan därför inte bli aktuellt inte nå-huvudöver taget om

de två förhållanden föri första meningen handen,nämnts är ärgot av som
dvs. integrerande marknadsorganisation målsättningen i artikel 39.elleren

framgårDetta rättsfall avgifterdär tyska bidrog tillbönderettav genom ex-
mjölkprodukterportfinansiering Domstolen menade här pri-ävenatt ettav

1 FRUBO COMMISSION.EC. [1975] 2 CMLR 123.v.
2 Bellamy Child, 582 och 583.a.a. s.-
3 MILCHFÖRDERUNGSFONDSTHE COMMUNITY [1985] CMLR l0l.3v.
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med bestäm-oförenligtfinansieraförstödsystemutvecklat export varattvat
finansieringocksåkonstaterade85. Man avartikeli attmelserna gemensam

förut-under85artikelregeln imedstridiinte stodmarknadsföringgenerisk
kommerutgångspunkt isinintemarknadsföringen att varornasättning togatt

land.visstfrån ett

derashävdatharorganisationerflertal attSammanfattningsvis kan sägas att ett
bådeharallmänhet26. Iförordningibestämmelsernaomfattasverksamhet av

tillämpningrestriktivmycketintagitEG-domstolenoch avkommissionen en
bestämmelsernafrånundantagbeviljatundantagsvisendastochförordningen

85.1artikeli

26 endastförordningocksådetsammanhang värt avserattI detta noteraatt
86artikeliBestämmelserna85.i artikelbestämmelsenfrån omundantag

jordbrukssektom. Iföralltid,gäller ävenställningdominerandemissbruk av
ingripa.kommissionensamhandel kanpåverkaförfarandemånden ett anses

måsteställningdominerandebetraktasskallvadFör avgöra somatt som
produktmässigaför dendelsmarknaden,relevantadenvadfastställas ärsom

avgränsningen Beträffande dengeografiskadels för denavgränsningen och
mark-europeiskahela denintedenavgränsningen behöversistnämnda avse

Belgiensmarknaddel,väsentligräcker meddetnaden t.ex avenutan en
företagdomstolenkonstateradestorlek avgörandebetydelsefullt att ettI ett

dominerande ställ-haansågsmarknadenden relevanta40-45%med enav
skullesammanslutningningf någonföretag ellersvenskEtt typ avannan

86.artikel Inomibestämmelsernaträffasväl kunnaalltså mycket ramenav
RiksOst.ellerArlaexempel kunnaskulle sådanastudieför denna vara

synpunkterSammanfattande5.7

medkonkurrensreglerEG:sframgårredogörelse storovanståendeAv att
framtid.inomSverigeitillämpliga ävensannolikhet kommer en snaratt vara
skdetförstaför detkrävstillämpligaregler skall attdessaFör sam-att vara

förfa-uppfyllt ävenkriterium kanuppfyllt.handelskriteriet Dettaär omvara

1 323.Whish, s.a.a.
2 96 ff.Jfr Coyet Gustavsson,a.a. s.-
3 153.Bemitz, a.a. s.
4 E.C.CONTINENTALBRANDSCO. UNITEDBRANDSUNITED v.

CMLRCOMMISSION. [1976] 2 157.
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randena endast förekommer inom land, särskilt beträffande förfarandenett
täcker del den nationellasom marknaden.stor Såledesen kanav anta attman

eventuella konkurrensbegränsande åtgärder inom den svenska slakteri- och
mejerirörelsen skulle kunna uppfylla sarnhandelskriteriet.

När det sedan gäller de möjligheter till undantag stipuleras i artikel 85,som
punkt 3 kan sägas förutsättning för dettaatt förfarandetär kanen att anses
nyttigt eller på sätt konsumenterna. Praxisannat härär restriktivgynna och
det finns inget tyder på EG-organen här skulle hasom att liberal in-en mer
ställning än den svenska tillsynsmyndighetent.ex NO.

Inte heller beträffande de begränsningar gäller för näringsidkaresom som
betraktas ekonomisk enhet, koncerner,närmastsom finnsen några överty-
gande indikationer denna princip skulle kunna tillämpasatt de här ak-

Äventuella federationerna. så skulle fallet skulle eventuellt kon-om vara ett
kurrensbegränsande beteende ändå kunna komma under kommissionens
prövning artikel 86, nämligen såsom missbrukgenom dominerande ställ-av
ning.

Slutligen kan sägas deäven undantag stipulerasatt i förordning 26 be-som
träffande jordbruksprodukter kommer få begränsad tillämpning.att en
Möjligen kan tänka sig undantaget kan kommaman bli tillämpligtatt såatt
länge de sk regleringsföreningarna består. På längre sikt det dockär osanno-
likt bestämmelsen kommeratt ha någon praktisk betydelse.att
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federationerochKoncerner6 -en

jämförelse

Inledning6.1

pyramidfonnade struktu-båda liknas vidoch federationer brukarKoncerner

utgår från pyramidensiSkillnaden bestå i makten koncernenattuppgesrer.
frånmedan den i federationen utgår basen.topp

inte konkurrens-omfattas regelSom tidigare konstaterats koncerner avsom
den den ti-brukar motiverasrättsliga kartellförbud olika slag. Detta avavav

harGenom moderbolagetekonomiska enhetens princip.digare nämnda att
sinsemellandotterbolagen inte kankontroll hela koncernen ochöver vara

koncemintemamotiverat innefattasjälvständiga ansågs det inte tran-t.ex. att
bruttoprisförbudetl ocksåDettasaktioner i det för närvarande gällande synes

beträffande eventuellakonkurrenskommitténs grundläggande inställningvara
till konkurrenslag.förbudsbestämmelser i det kommande förslaget ny

organisatio-makten finns ifederationen utgångspunktenInom däremot att
juridiskaförfaranden mellan de olikanedersta led. Samordnade perso-nens

inblandadeform de enheterna.måste i eller godkännas avnerna en annan
i sista hand lämnaSamarbetet frivilligt och inte vill medverka kandenär som

koncern.federationen, något inte möjligt för dotterbolag iär ett ensom

Om förhålla sig neutral införutgångspunkten för lagstiftaren skallär att man
valet olika associationsformer, och federationer under-borde koncernerav

Utifrånkastas lagstiftning i mån deras funktion lika.den är teore-ensamma
mellan kon-tisk-principiell vissa skillnaderutgångspunkt har pekatsovan

federationen. vissa federationers verk-och I praktiken förefaller dockcernen
samhet ofta likställd ibland förekommer inommed den verksamhetvara som

beslutkoncerner. Således inomkan tänka sig koncernatt en genomman man
från dotterbolagen imoderbolaget delegerar beslutanderätt i den omfattning att
viss utsträckning har tänka sigbeslutsautonomi. På kansätt manegen samma

inom federation organisationen tilldelegerar beslutanderätt uppåt iatt man en
överordnad instans. ellerDetta kan antingen åstadkommas avtalen genom

stadgebestämmelser. förfaran-Någonstans finns sannolikt brytpunkt dären
dena i praktiken kan jämställas.

1Jfr Martenius, Konkurrcnslagstiftningcn. Sth. 1985. 350s.
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Även vi utifrån funktionen kan jämställa vissa koncerner och federationerom
detta bara förstaär Nästa måste innehålla analys konkur-steget. steg en av

renslagen och dess grundläggande axiom, dvs vilka syften och principer som
lagen dess tekniska utformning. dessa axiom kan förenasBarastyr samt om

med till-lämpning på de jämställda associationsfomiema kan det utifrånen ett
teoretiskt perspektiv motiverat med undantag från konkurrenslagen.ettvara
Således kan tänka sig det i stället teoretiskt motiverat föra inäratt attman
båda formerna under lagens till-lämpningsområde.

Vidare innebär karaktär flertaldenna andra problem.angreppssättett ettav
Möjligheten förändra enheternas inbördes beslutsautonomi ligger alltidatt
kvar i koncernöverst medan den ligger nederst i den federativa stmkturen.en
Man kan därför fråga sig jämförelse funktionerna, ställt i ljusetom en av av
den lagstiftningsteknik präglar konkurrenslagen, huvudöver ärtagetsom
möjlig. Andra problem infinner sig svårigheten finnamed lag-att ettsom
tekniskt instrument effektivt urskiljakan de federativa struktu-sättettsom

till sin karaktär skall jämställas med koncerner.rer som

6.2 Koncerner

Litteraturen kring koncerner och koncernrättsliga problem denIär sparsam.
sk Fermentautredningen utvecklas dock de problem sammanhänger medsom
styrning koncerner. Främst gäller den bristandedet samstämmighetav som
råder mellan den juridiskt formella maktstrukturen och den faktiska. Om

styrningen skulle ske i enlighet med lagen skulle det innebära ett moder-att
bolag sinager instruktioner till dotterbolags förvaltningsorganett attgenom
såsom aktieägare dotterbolagets åstadkomma beslut, vilka innefat-stämma
tade direktiv för dotterbolagets styrelse därigenom indirekt föroch dotterbo-

lagets VD. Någon juridisk för moderbolagets ledning order direkträtt att ge
till dotterbolagets inteVD eller till honom underställda finns I prak-organ
tiken visar det sig dock ledning oftamoderbolagets faktiskt direktutövaratt
inflytande i de olika dotterbolagen. realiteten förekommerl vitt spektrumett

kombinationer, allt från dotterbolag har mått självständig-av ett stortsom av
het och till och med konkurrerar med andra dotterbolag inom koncernen,som
till bolag så knutna tillär moderbolaget inte kantätt detsom att man se var ena

1 Fermenta, fakta och erfarenheter. En från Stockhoms Fondbörs. 1988. Detrapport
aktuella avsnittet författatär Knut Rodhe 183.av s.
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möjligtknappast är attdetdärför sägakanbörjar. Man attandradetochslutar
faktisktförhållandendepå somreglernajuridiskaformelltdeintvinga

byg-sinefteroch anbolagen ettvartmåsteMan attförekommer. acceptera
lämpligtbeñnnesbolagvarjeförorganisation, varaden somuppger

särskilt näroklart,dotterföretagen ärochmoderbolagetmellanFörhållandet
koncernledningen Kednerrättigheter gentemotdotterföretagensgällerdet

rättsligaDenenhet.ekonomiskochrättslig enhetikoncernenindelat enhar en
bildande,företagetsförgällerdekaraktäriseraskan somenheten normerav
formellabeskrivnadedetgällerFrämstavveckling. ovanochverksamhet

moderbolagetspågrundatregelkoncern,styrningförreglerna somenav
styrddäremotenheten ärekonomiska avDendotterföretaget.röstmajoritet i

af-enhetensförverkligainriktadoch attärbehovintressentersolika
ochomgivningsinberoendesåledesenheten ärekonomiska avfärsidéer. Den
för-Kednersamhiillsorganisationen. attmenarkomplexadendelär aven
fördrivkraftenviktigastedenenheten ärekonomiskadenverkligandet av

till lag-knutenfrämstenhetenrättsligakoncernbyggandet.3 denSåledes är
till kon-gradmindreoch ikoncernbolagetfriståendekring detstiftningen

koncernledningenstillknutenenheten ärekonomiskadenmedancernen,
iblandmedförförhållandeDettahelhet.för koncernenbeslutochplaner som

ochdotterföretagochmoder-mellanrelationernarättsligai deosäkerhet
intressekonflikter.4tillledaoch kantredjeochkoncernföretagmellan man

imoderbolagetföljdenbliockså attkanintressekonflikter avSådana
koncernföretag.enskildamissgynnarbeslutfattarintressekoncernens som

påhållsvinstutdelningdotterföretagetsbeslut kansådanaExempel på attvara
konsolideringsmöjligheternormalaharintedotterföretagetnivålågså atten

siktpåkoncernbidragbetydande sombeslutarmoderföretageteller omatt
missgynnarÄven beslutsådanautveckling.dotterföretagets omhämmar

ellerkoncernföretagnågotförfördelofta annatdeinnebärdotterföretaget en
undvikithittills attharlagstiftningsvenskIhelhet. mani desskoncernenför

problem ävendessabeträffande meromreglernågrafastställa närmare

1 184.Fermentauuedningens.
18-26.1987Advokatenkoncernchefen2 s.medjag tala nrFårSvcn.Jfr Unger,t.ex. nullitet,meningakticbolagsrättslig ärstrikt enkoncernchef ihärUnger poängterar att en ochinombådebetydelse utomrättslighafall kani vissahanutesluter storintevilket att

moderföretaget.istyrelseordförandeellerVDegenskapdå ikoncernen, avmen
19.1985.Lundvinstöverföringar.3 koneerninterna s.förGösta.FormerKedner,

4 20.Kedner, a.a. s.
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radikala förslag har diskuterats, bl.a. inlösenskyldighet för moderbolageten
avseende minoritetsaktieägarnas aktierJ

För närvarande finns inga krav i aktiebolagslagen det skall finnas nå-attom
organisationsplan inomgon koncern utvisar hur fattarättenen beslutsom att

och för ledningen förvaltningenansvaret fördelas mellan koncernensav be-
fattningshavare på olika nivåer. Således kan inte utifrån några dokumentman
utläsa hur valt bygga koncernen, dvsman att det föreligger faktiskupp om en
konkurrenssituation mellan de olika dotterbolagen. Ett förslag till sådanen
bestämmelse finns i Fermentautredningen. Utredningen har dock inte medfört
några konkreta åtgärder frågan kan få aktualitet i denmen nyligen tillsattany
utredningen med uppgift aktiebolagslagen.överatt se

Att inom koncerner arbetar med konkurrensman styrinstrument blirettsom
allt vanligare, antingen inom för och bolag i formramen ett divi-samma av
sioner med resultatansvar ellereget mellan olika dotterbolag. Flera svenska
koncerner har dotterbolag sinsemellan konkurrerar, brasom exempel ärett
Electroluxkoncernen där Husqvarna konkurrerart.ex. med Elektrohelios. I
många fall det naturligtvis så de olika i koncernenatt har olikagrenarna
uppgifter och i största möjligaatt utsträckningman samordnar viss verksam-
het till bolag, ofta pågårett likartad verksamhet på fleramen håll inom en
koncern. Rent allmänt kan dock dotterbolagsägas oftaatt eftersträvar att
hävda sin självständighet moderbolaget. Detta framkommergentemot bl.a. i
forskning utförd i nordiska rådets regi där det konstateras ledningen inomatt

dotterbolag inteett sällan solidariserztr sig med lokala fackliga intressen
moderbolagetgentemot

Ett undantag för koncerner från konkurrensrättslig förbudsbestämmelseen
kan tyckas innebära fördel för den koncern där olikaen konkurrerande delar
inom koncernen samarbetar. Emellertid kan räkna med förfarandenman att

utanför koncern hade träffatssom förbudsbestämmelse,en i ställetav en
fångas missbruksprincip. Så falletupp en är med den för närvarande gällande
konkurrenslagen. På förhållandetsätt är inom EG-rättensamma där artikel 86

missbruk dominerandeom ställning aktualiseras.av l praktiken föreligger
dock väsentlig skillnad. Blanden bevissynpunkt innebärannat för-ur en

] Jfr Borgström, Carl. Konccmrâittsligaproblem. En komparativ studie. Sth. 1970.
2 Venneslan,Knut. lndrc marked nordisk intcgrasjon. NORDFRAM-projcktetog Stencil
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Enligt sådan be-reglering.betydligtbudsbestämmelse alltid strängare enen
effekter detvilkaalldelesförbjudetstämmelse förfarandet generelltär oavsett

bevisfrågor därbesvärligainnebärrnissbruksregelsig uttryck medantar en
ef-regel mindresådandärförvisas. praktiken blirskadlig verkan skall l en

förbudsbestäm-mellanFörhållandetfektiv förbudsbestämmelse.än enen
formellalltså betraktaskanmissbruksbestämmelsemelse och mensomen

också deverkan. Dettamateriellrättsli ärkommeri praktiken få ett av ar-att g
utredningsarbetetiförbudsbestämmelserframförts för utvidgadegument som

med konkurrenslag.en ny

Federationer6.3

organisation därbeskrivasfederationI allmänna ordalag kan som enen
Eftersom deantal områden.samverkarsjälvständiga juridiska ettpersoner

samarbetet utveck-befogenhetertilldelasfunktionerna styraattgemensamma
Somlokala enheterna.deviss maktlar ofta det övergripande överorganet en
åtarunderföreningamaocksåföregående förekommer detframgår det attav

i SMR:shuvudföreningen,sig uttrycklig lydnadsplikt t.ex.gentemot somen
godkännandedet krävsKFKonsum därstadgar. ocksåHär kan nämnas av

kan såledesstadgar. Manändra sinakonsumentföreningKF för enskild atten
federation,ingå ipris förbetalaingående enheterna fårdesäga attett enatt

begränsas naturligtvis inte bara koope-autonomi Detnämligen derasatt
Även aktie-antalfederativtrativa föreningar samverkakan sätt. ettettsom

ekonomisk eller ideelli formbolag kan bilda samarbetsorgan t.ex.ett av en
kartellkallaförening. vad normalt brukarDetta enman

skillnad mel-någonalltså intedetUtifrån strikt formellt tordesynsättett vara
motsvarandeochföreningarlan samarbete mellan olika kooperativa när sam-

naturligtvis inteJämförelsenbolag i karteller.arbete sker mellan skilda är

påregel byggerkooperativa föreningarnarättvisande eftersom de en an-som
därföroch syften ochändamålsolidaritet socialatradition beträffande ochnan

viktig kommadockDistinktionenkan positiva för konsumenterna. attvara

1 organisationsteoretiskt,ifedcrativ organisation belystJfr Swartz, Erik. Begreppet ett
organisationsformer.projektet federativaijuridiskt och empiriskt perspektiv. Dclrapport

1987. 20.s.
2 föreningar. 8:e uppl. Sth.ekonomiska1987 års lagRodhe, Föreningslagcn.Knut. om

1988. 201.s.
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i håg vi analyserar konkurrenslagen och dess grundläggandenär senare
axiom.

När det gäller federativ vedertagen beteckning densamverkan finns ingen av
koncernbegreppetl definition har dock varit föremålEnart motsom svarar

för utredning. Kooperationsutredningen ihade bl.a. uppdrag närmareatt ut-
reda federativ samverkan i företag. Utredningen konstateradekooperativa

dock efter kontakter med de kooperativa huvudorganisationema inteatt man
fann skäl lägga fast formerna föreningslagen.för kooperativ samverkan iatt
Kommittén underströk dock frihet själva välja samverkans-denna attatt
former inte får rubbas regler, i exempelvis konkurrenslag-genom nya
stiftningen eller lagstiftning, ensidigt försämrar kooperationensannan som
villkor. Samtidigt måste givetvis vidkooperationen valet samverkans-av
former själv beakta de allmänna principer gäller för ekonomisk verk-som

koncentrationsamhet i fråga exempelvis och I proposi-konkurrensom
tionen anslöt sig departementschefcn till utredningens uppfattning sär-att

tillfälletskilda förregler federativ samverkan inte nödvändiga förvar

Det har framförts skilda uppfattningar varför federationsbegreppet inte harom
lagstiftningfreglerats i federationer förBland allt heterogenaärannat att

sinsemellan för kunna regleras i och lag. En väl så viktig för-att en samma
klaring dock det inom federationer inte finns risk förär skapandetatt samma

fiktiva vinster fallet inom koncern och särskilda redovis-ärav attsom en
ningsregler därför inte har nödvändiga. Skapandet koncembegrep-ansetts av

kan till delar förklaras motiven bakom koncernredovisningsre-pet stora av
glerna.5

I propositionen med förslag till redovisningsregler för ekonomiska före-nya
ningar sättutvecklar departementschefen federativ samverkan följande

De grupperingar det fråga kan uppkomma antaliir att ettsom om genom
ekonomiska föreningar önskar samarbeta i något avseende till exempel genom

inköps- eller försäljningsorganiszition. För detta ändamål kan de bildaen en

1Rodhe, 200.a.a. s.
2 SOU 1984:9 Koopcrativa föreningar. 143.s.
3 Prop 19868727Ekonomiska föreningar 63.s.
4 Jfr Swartz, 49.a.a. s.
5 Rodhe, 201.a.a. s.
6 Prop l97980:l44 146s.
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ekonomisk förening i vilken föreningarna ingårde ursprungligany som
medlemmar. föreningen Samarbets-Den blir alltså samarbetsorgan.ettnya

självständigutvecklas emellertid lätt ganskatill ledande medorganet ett organ
ställning och viss då betecknamakt medlemmarna. Man kanöveren sam-

underföre-arbetsorganet huvudförening och medlemmarnasom en som
ningar. kan också förbund ellerMan tala primärförening i förhållande tillom
riksorganisation. Det väsentliga emellertid enligt min mening i dennaär att
organisatoriska uppbyggnad åsyftas situation det gällerhelt än nären annan

moderförening i förhållande kon-till dotterföreningar. Liksomen en....
kan led pågruppbildning behandlat sig fleraslag sträckacern en av nu genom

så flera huvudföreningar ingår i huvudförening högresätt att en avny
ordning, riksförbund e.d. Riksförbundet finns alltså i och de sär-ett toppen
skilda underföreningarna medi botten. Om jämför denna bildning enman
koncern finner olikhetenemellertid olikheter. grundläggandeDenstoraman

i koncern ligger hela makten i pyramidens hos moderföretaget,är att topp,en
medan i huvud- och underföreningar principiellt liggermaktenen grupp av
hos underföreningarna.

6.4 Konkurrenslagstiftningens axiom

Fri konkurrens förutsättningarna i marknadsekonomiskt Iär ett system.en av
konkurrenslagen föreskrivs regler har till syfte önskvärd konkurrensattsom
upprätthållesl

Det finns två olika utforma konkurrensbe-lagstiftning skadligasätt att moten
gränsningar. Den principen, förbudsprincipen, generelltinnebär attena man
förbjuder viss åtgärd eftersom konkurrensbe-den skadligen anses vara en
gränsning. Den principenandra kallas missbruksprincipen och innebär att
lagstiftaren förbehåller sig ingripa åtgärder betraktasrätten att mot som som
skadliga konkurrensbegrâinsningar, vilken åtgärd det fråga Iäroavsett om.
Sverige har valt tillämpa dockmissbruksprincipen. I två fall reglerasattman
förhållandena förbudsprincipen. Detta gäller s.k. bruttoprisförbudetdetav

innebär leverantör inte får föreskriva fast mi-visst pris elleratt ettsom etten
nimipris för försäljning i led anbudskar-Det andra förbudet gällerett senare
teller.3 Bruttopris och anbudskarteller så allvarliga de all-har alltså ansetts att
tid förbjudna.är Dispensmöjligheter finns sällandispenser beviljas Imen
Övrigt gäller alltså missbruksprincipen. formellt möjlighetRent lagen attger

1 SFS 1982:729.Konkurrcnslag
2 KL 13
3 KL 14
4 Bcrnitz, Ulf. Svensk marknadsrâitt2:a uppl. Sth. 1986 56.s.
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skadlig konkurrens-ingripa effekten blirvilken åtgärd helstmot ensom om
begränsning.

allmän synpunktfrämja frånEnligt konkurrenslagens § syftetl är att en
konkur-skadligaönskvärd inom åtgärderkonkurrens näringslivet motgenom

samhälls-skyddsintressenprimärarensbegränsningar. Aven lagens ärom
bl.a.förekonomiska innebär detta indirekt skydd konsumenterna,ett genom

priser lagenmotverka for höga Attfrämja priskonkurrens därmedochatt
fullständigkonkurrensbegränsningar innebär inteskall skadligamotverka att

eftersträvas. Denfn effektiv konkurrensoch konkurrens attutanavses, en
teoretiskt begreppfullständiga fria konkurrensen i första handoch ett som
ständigt olika faktorerdetanvänds inom nationalekonomin. praktikenI är

paragrafens ordalydelse börfriaden konkurrensen spel. Avsättersom ur
konkurrensbegränsningar skallskadligadet endast motar-noteras att som

konkurrensbegränsningar inte barabetas, vilket i sin innebär andra ärtur att
nödvändiga iförmånliga ochgodtagbara, till och kanmed ettutan sam-vara

hälleligt perspektiv

nödvän-konkurrensbegränsningarMan kan således konstatera vissa äratt
fun-marknaden skalldiga. Icke mindre lagstiftarens intentiondesto detär att

med så effektiv möjligt.konkurrensgera en som

Lagtekniskt har löstVad konkurrensbegränsningdå med skadlig manmenas
innebärgeneralklausuldet så i 2 § konkurrenslagen infört attatt somman en

signäringsidkaremarknadsdomstolen får vidta åtgärder görmot somen
detta att konkur-skyldig till skadliga konkurrensbegränsningar. Med avses

synpunktfrån allmänrensbegränsningen otillbörligtsättett som

påverkar prisbildningen priskriteriet,

hämmandelcriteriet ellerhämmar effektiviteten inom näringslivet

försvårandekriteriet.försvårar eller hindrar näringsutövningannans

i lagen angivnaDen centrala frågan således något eller några deär avom
effekterna det krävs ytterligareföreligger. måste dock hålla i minnetMan att

tillämplig. inte tillräckligtför generalklausulen skall Det ärett moment att vara
signågot effektkriterierna föreligger, måste dessutomdet röraatt av om en ur

allmän kan alltsåsynpunkt otillbörlig effekt otillbörlighetskriteriet. Man
mycket påverkar prisbild-väl tänka sig konkurrensbegränsning t.ex.en som
ningen konkur-kanske ändå inte otillbörlig. I och med attmen som anses
renslagen lagtekniskt skaderekvisiten och inte kring kon-uppbyggd kringär
kurrensbegränsningen i bakgrunden.sådan, själva åtgärdenträdersom
Exempel det finner också i konkurrenslagen,motsatta resonemanget
nämligen förbudsbestämmel-beträffande och anbudskaneller, dvsbruttopris

dessaI situationer själva åtgärden förbjuden.ser.

Ett väsentligt syfte med konkurrenslagstiftningen säkerställa balansenatt
mellan konsumenter och Något förenklat lagenproducenter. kan säga attman
bygger på ochantagande inblandade aktörerna, konsumenterdeett attom
näringsidkare har från motstående intressen. Näringsidkarnasvarandra

1 Bemitz, 53.a. a., s.
2 Prop. 198182:165, 43.s.
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främsta intresse för möjligt, ellerfå så högt pris produktenär attatt ett som
betala så litemaximera sin vinst. däremot villKonsumentensättannat som

pengarnaÅmöjligt för Ommöjligt för produkten få så mycketeller som
formella uppdel-marknaden tillförs in i striktaktörer inte dennasom passar

effektivt instru-ning det också naturligt inte kan fungeralagenär att ettsom
styrning intedär olikaför blir då trubbigt instrumentLagenment ett nyanser

kan urskiljas.

6.5 Analys

teoretiskväsentliga frågan i på grundvalDen detta avsnitt är om man av en
juridisk-teknisk federationer med koncerner ochanalys kan jämställa vissa

i konkurrenslagen.därmed undanta dem från eventuella förbudsbestämmelser

in-förutsättning utgångspunkt i funktionelltEn för detta sinär ettatt tarman
riktat koncembegrepp.

förbudsbestämmelser koncerninterna transaktioner huvud-Att inte gäller är

mellansakligen beroende förutsättningar för konkurrensdet saknasatt
igenomolika dotterbolag inom koncernen också slinkerkoncern. Attsamma

lag-i de fall där faktiskt konkurrens förekommer kannätet som enmer ses
teknisk fråga; utgångspunkt inte funktionell. Enundantaget har formell enen
förändring gränsdragningundantaget funktionsinriktadmot avav en mer --

EG-rätten3 enlig-den kommer inom dock tänkbar. Itill uttryck ärtyp som -
dåhet med de förutsättningar för konkurrenslagen skulleligger till grundsom

ekonomiska enhe-förbudsbestämmelserna gälla i de fall denkoncerneräven

inte förutsättningar för konkur-tillräcklig och det föreliggerdärmedärten att
själv ändra sinPraktiska främst möjlighetsynpunkter, koncernens attrens.

konkurrenspolicy, utveckling inte särskilt realistisk.dennagör äratt
Dessutom detta något eftersom det sannolikt skulle ledaparadoxvore av en
till de förutsättningarnakonkurrenslagens perspektiv eftersträvansvärdaatt ur
för konkurrens, snabbt elimineras.skulle

En sådan funktionsinriktad förändring konkurrensrättsliga koncern-denav
deñnitionen skulle för allra flestadock inte leda till några konsekvenser de

1Jfr Bladini, Filip. Gruppskadcförsâilmng.Sth l990. 265.s.
- Jfr ocksåBladini, 273.a.as.
3 Jfr CENTRAFARM-målct.ovan



federationer i här funktionavsedd bemärkelse. Till sin uppfyller de kon-

kurrenslagens kriterier horisontellt påsåsom näringsidkare placerade mark-

i förhållandenaden till varandra, och då de koncerner där kon-motsvaras av
kurrensförutsättningar ifinns. Emellertid kan alla fall teoretisktman - -
tänka sig federation integrationen såekonomiska föreningar där gåtten av
långt de betrakta ekonomisk enhet. kan dock fråga sigManäratt att som en

sådana federationer förekommer. Syftet med federationen är attom man
vill behålla viss del sin autonomi, fusion varithade alternativet.av annars en
Syftet med koncernsammanslutning helheten medan syftetär atten gynna

enhetemalfederationenmed ingående praktikende I torde detär att gynna
ointressantbli försöka urskilja federativahitta instrument för dennäratt att

strukturen identisk med den gäller för koncerner, eftersom vi knappastär som
lär finna någon federation så toppstyrd den kan jämföras medär attsom en
koncern skulle undantas från konkurrenslagen utifrån funktionelltettsom
perspektiv

Sannolikt kan därför undantag för federationer knappast sin utgångs-ett ta
punkt i jämförelsen med koncerner; måstedet stå på ben. Ett undantagegna
från eventuella förbud i konkurrenslagen inte lösas Villkan inom lagen. man
åstadkomma undantag måste viss verksamhet helt enkelt föras från la-ett ut

tillämpningsområde lagstiftaren erkänner fullt eller be-att utgens genom -
gränsad omfattning kooperationens idé, i vilken samverkan mellan olika-
enheter ingår grundläggande princip. Detta gäller be-oavsettsom en om man
traktar kooperation fullvärdigt alternativ till de traditionella marknads-ettsom
kraftema eftersom det möjligen innebära positiva effekter förkan konsumen-

eller vill undanta kooperativ samverkan för dessa intressenterna, attom man
intressetväger konkurrens.äntyngre av

Även sådant undantag måste utformasnaturligtvis juridisk-tekniskett som en
regel någon skillnaden dock det måste härledas normativaärsort, attav ur
uttalanden viss kooperativ verksamhet skall undantas från la-att typom av

Man får på politisk grund värdering de intressen kangöragen. en av om som
finnas för erkänna kooperationen alternativ till de traditionellaatt ettsom
marknadskrafterna, skall de konkurrenspolitiska intressenväga äntyngre

1 Jfr Swartz, 45.a.a. s.
2 EG-råttenInom kan länka sig federation vidtar mått för uppnåattman attcn som en

ställning ekonomisk cnhct, skulle kunna betraktas företags-som en som en
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konkurrenslagen och desskringpå. debattenkonkurrenslagen vilar lsom
tidigt. I artikelframhållitshar dettatillämpning på kooperativa strukturer en

kooperativa solidaritetensFrågan den1963 Moberg:från konstaterar om
lagtillärnpningsfråga lag-ickesamhälleliga tillbörlighet således utan enen

stiftningsfrâga.

områden; nämligenigen andraockså gårfinnerHär mönsterett somman
beståndsdelar och kvar blirsmåfrågor smulas sönder ikontroversiellaatt en

ofta saknarjuridisk-teknisksällanmängd delfrågor inte art somaven --
helhetsgreppet Huvud-ocksåoch därmed förlorarprincipiell betydelse man

främst be-utsträckning politisk, därnaturligtvis i ärfrågan är svaretstor
och vilken styrkakooperationeninställning har tillroende på vilken manman

skall ha.kooperationenattanser

Sammanfattande slutsatser7.

syftet varitstudie harSom inledningen till denna närmareframgår attav
perspektiv. Arbetetkonkurrensrättsligtkooperationergranska federativa ettur

marknadsdelningomfattningförsta i vilkenhar främst frågor. För detrört tre
mejeri- ochKFKonsuminom HSB,och prissamarbete förekommer samt
behandlatskonkurrensreglerDärefter EG:sslakterirörelsen inom LFR. har

förhållandenaktuella för svenskainriktning kan blimed på hur dessa regler

Slutligen harfederativa kooperationema.särskilt för behandladeoch de här

federationer med kon-vissafinns anledning jämställadiskuterats det attom
i konkurrensrättsliga sammanhang.cerner

sammanfattningsvisprissamarbete kanVad beträffar marknadsdelnin ochg
dock inteHSB. utesluterdetta inte verkar förekomma inom Detsägas attatt

regler i konkurrensla-förfaranden enligt andravissa kan komma prövasatt
mejeri-inommissbruksprincipen. såväl KFKonsumInomt.ex. somgen,

dock i praktiken.marknadsdelning förekommaoch slakterirörelsen verkar en
bestämmelser såsomuttryckligauppdelning följer dock inte någraDenna av

förömsesidig respektstadgar eller verkar grunda sigavtal, utan snarare

109-förvärvsprövning. Jfr Harding,sammanslutning bli föremål föroch därmed a.a. s.
1l

1 Förvaltningsråttslig tidskrift.konkurrensbcgränsning.Moberg, Rolf. Kooperation och
1963 233-242.Citatet från 241. kursivcrat härs. s.

2 FörsäkringstidskriftBladini, Filip. hemförsäkring. NordiskJuridik, politik och kollektiv
1991:1 24s.
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varandras geografiska upptagningsområden. RiksOstsInom verksamhet an-
vänds dock uttryckligt kvoteringssystem produktionen fördelasdär mellanett
mejeriema. Detta kan karaktäriseras produktindelning, vilket i sig ärsom en

slags marknadsdelning.en

När det sedan gäller prissamarbete cirkaprislistorkan de före-sägas att som
kommer inom KFKonsum innebär visst mått sådant samarbete. Inomett av
mejeri- och slakterirörelsen prissamarbeteförekommer främst genom samar-
bete i säljorganisationer, RiksOst och Andelskött Syd.t.ex.gemensamma

Beträffande EG:s konkurrensregler har vi kunnat konstatera dessa medatt
sannolikhet kommer tillämpliga i Sverige inomävenstor att vara en snar

framtid. Reglerna kan tillämpas på företeelser bara förekommeräven som
inom land, särskilt beträffande förfaranden täcker del denett storsom en av
nationella marknaden. Vidare och bakgrundreglerna praxisär stränga mot av
från EG-domstolen kan inte påräkna i någonundantag omfattningstörreman
for de här aktuella federationerna.

Slutligen har frågan det utgångspunkt i lagtekniskmed analys skulleom en
möjligt liksom för koncerner undanta federationer från konkurrens-attvara

rättsliga förbud. Koncerner brukar inte träffas sådana förbud eftersom deav
betraktas ekonomisk enhet. Det svenska koncernundantaget frånsom en an-
budskartellförbudet har formell tillkaraktär kopplat koncemdeñnitionen ien
aktiebolagslagen. Frågan då och federationer kan jämställaskoncernerom

i stället väljer funktionell utgångspunkt, nämligen attom man en samman-
slutningar kan betraktas ekonomisk enhet inte skall träffassom som en av
förbudet. En undantagsbestämmelse utformad på detta innebär kon-sätt att

med relativt självständiga dotterföretag inte betraktaskommercerner att som
enhet. Inte heller får sådan regel den följden de här aktuella federa-atten en

tiva kooperationerna kommer eftersomträffas bestämmelsen, dessa haratt av
sin motsvarighet i de koncerner inte kan betraktas ekonomisksom som en
enhet.

Jag har här belyst förhållandet mellan kooperation, konkurrens och konkur-

rensregler. Från flera håll har önskemål framförts särlösning forom en sam-
verkan inom kooperativ federation. Utifrån den tidigare framställningenen
kan tänka sig olika lösningsmodeller.man
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bedrivasinte skulleverksamhetkooperativmodell, nämligenEn sådan att av
konkurrenskommitténÅ Enavvisatsnäringsidkare, har redan annan mo-av

ochkonkurrenslagstiftningenikoncernundantagettilldell anknytaattvore
visats inte hellerSomkooperativ federation med koncern. ärlikställa ovan

framkomlidetta väg.en g

EG modell för samverkangruppundantagalternativYtterligare ettett avvore
lösningsådankooperationer. Fördelen medfederativainom attvore manen

undantagetförhållandenvilkadetaljerade förutsättningar underkunde ange
instruk-slagsfungerakunde bestämmelsernagälla. På såskulle sätt som en

samarbetevilkenfederativa kooperationernation till de typ som accep-avom
Även karak-dennaundantagrättssäkerhetssynpunkt innebärfrån ettteras. av

Somblir förutsägbar.i hög gradrättstillämpningenfördel eftersomtär en
detaljriktochgenomarbetatvälgruppundantagframhållits måste ett varaovan
samtidigtregleraför avsiktsituationer hartäcka in alla deför attatt som man

gruppundantagNackdelen medsållas bort.oönskade situationeralla ettsom
förhållanden.oförutseddabeträffandeavsaknad flexibilitetblir således aven

undantaganvända sigdärförnärliggande tanke kundeEn ettatt somavvara
konkurrensbegränsningarEG-rätten kanskälighetskaraktär. Inomär ac-av

distribution ellerellerproduktionmedför förbättringde omcepteras en avom
förutsättningframåtskridande. Enekonomiskt ärfrämjar tekniskt ellerdet

vin-den uppkommnaskälig andeltillförsäkrasdock konsumenternaatt en av
uppnå dessaföroundgängligkonkurrensbegränsningen är attsten samt att

mark-prisfixering ellerKonkurrensbegränsningar innebärsyften. ensom
syftenkonkurrenslagstiftningensinte. ärnadsdelning dock Ettaccepteras av

marknadsekonomiskadetskälig andeltillförsäkra konsumenternaatt aven
enhe-mellansamarbetedärför inte främmande undantaDet är attsystemet.

konsumen-i mån samarbetetinom federativ kooperation denterna gynnaren
huvudsådant gynnandeemellertid omstridd fråga överDet är etttema. omen

marknadsdelning pris-ellerför traditionellmöjligt inomär etttaget ramen en
utgångspunkt i konsu-sinFördelen med undantagsamarbete. ett tarsom

fallet.prövning i det enskildafår nyanseradärmentnyttan att man en
skadlighetsbedömningSamtidigt tillbaka i den besvärligaär som manman

inne-förbudsbestämmelse. Dessutomvelat undvika övergången tillgenom en

1 särskilt sidornakoopcrationen,Jfr SOU 1990:25,avsnitt 8.3.1 Nåtringsidkztrbcgrcppctoch
225 f och 229
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bär sådan bestämmelse osäkerhet beträffande vilka samarbeteen typeren av
konsumenterna, vilket sannolikt tillleder förutsägbarheten isom gynnar att

rättstillämpningen blir betydligt mindre fallet medän är ettsom grupp-
undantag.

Slutligen kan tänka sig dispenser från eventuella konkurrensrättsligaman
förbudsbestämmelser för samarbete mellan enheter ingår i federativsom en
kooperation. dispensförfarandeEtt kan bygga princip redansamma som
beskrivit och ikan så fall sin utgångspunkt i exempelvis konsumentnytto-ta
aspekter. Från de kooperativa organisationerna har emellertid sigmotsattman

skulle hänvisad till dispensförfarande för kunnaatt upprätt-man ettvara att
hålla verksamhet betraktar självklar del den koopera-en som man som en av
tiva traditionen.
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BILAGA 6

detförbetydelseKonkurrensens
långsiktiganäringslivetssvenska

utvecklingskraft

slutbetänkandeKonkurrenskommitténstillBilaga

Örjan SölvellEkon Drav
StockholmiHandelshögskolanföretagande,internationelltförInstitutet

Inledning

internationellfrån störreresultatenbehandlarbilagaDenna en
ProfessorleddNations,ofCompetitivenessTheforskningsstudie, av

HuvudsyftetHarvard-universitetet. ettattvid genomMichael PorterE var
teorintillbidraländer,i 10branscherochföretag omstudiumdjupare av

land.inomföretagenhoskonkurrenskraft byggs ettinternationellhur upp
ZanderSölvell,och1990i PorterfinnsProjektet avrapporterat

utförligtfinnsresultatempiriskaochmetodteori,1991, därPorter
ileverbeskrivnal. företaghurvisarstudierfrån dessaResultaten som

förmårdeindustrimiljöema ärkrävandeochdynamiska somde mest
Förmågankonkurrenskraft.internationellaförstärka sinochupprätthålla

dendrivsfömyelsefönnåganochinnovations-hålla avlöpandeatt uppe
dvsbasverksamhet,sinharföretagetdärindustrimiljölokala

forskningbeslutsfattande,strategisktfunktionerförhemmabasen som
viktigaretillverkningindustritillverkandeinomutvecklingoch avsamt

delharföretagdegäller storDettaprodukter. ävenoch somkomponenter
Sverige.utanförförlagdförsäljningsinav

mikromiljön,industrimiljön,i denutmaningarna näraochTrycket
till ochtillgångensofistikeringsgrad,olikakunderfrånkravinkluderar av

produktionsfaktorerspecialiseradeochavanceradeutvecklingen av
konkurrensosv,infrastrukturkapital,formerolikaexpertis,speciell av

leveranserindustri förutveckladvältilltillgångenrivaler, avfrån nära
områdenangränsandeinomteknologiermaskiner,ochkomponenter samt

tvåi debeskrivenutförligtfinnsindustrimiljöndenmodellvår näraav
böckerna.nämnda

The Free Press.of Nations.Competitive Advantage1 1990,TheM.E.,Porter,
Norstedts.Sweden.1991,AdvantageM.E.,Zander. Porter,Sölvell,
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Lokal konkurrens mycketutgör centralt inslagett i den lokala
branschdynamiken. En intensiv konkurrens i närmiljön fungerar som

i den långsiktiga innovations-motor och fömyelseprocessen. Ett typiskt
branschomvandlingenzinslag i ökad koncentrationär tiden.överen

Upp till viss kan dennagräns branschomvandlingen positivt bidra till
både statisk effektivitet skalekonomier och dynamisk effektivitet. Men
när sig tvånärmar eller företag, ellerman oftatre skett i Sverigesom
endast företag, minskarett snabbt kraften i drivermotorn som
utvecklingskraften inom branschen. Företagen bäst skickadeär drivaatt
branschomvandlingen i till styrd omstruktureringmotsats från olika
myndigheters sida, det måste finnas spelreglermen -konkurrenslagstifning kan förhindra för långt gångensom en-
koncentration.

I kortsiktigt perspektivett det frestandeär för företag inom en
bransch konkurrensensättaatt spel. Genom olika former kartellerur av
och sammanslagningar kan rationalisera bort enheter dubbleradman
forskning, företagsledning osv vilket direkt sänker kostnaderna, samt
stärka sin marknadsdominans. Företaget ökar därmed den kortsiktiga
lönsamheten minskade kostnader och höjdagenom priser, tillmen
kostnaden dynamiken försvinner,att vilken försämrarav möjligheterna
till långsiktigtatt upprätthålla konkurrenskraften. Företagens inneboende
drivkraft försätta konkurrensenatt spel måste ha reell motvikt. Frånur en
samhällets sida finns det därför skäl konkurrensreglersättaatt upp som

företagengör inte kanatt driva monopolisering alltför långt. Deten är av
vikt denstor svenska konkurrenslagstiftningenatt striktär attnog

svenska industrimiljöergarantera att inte går alltmer statiskt läge,mot ett
karakteriserat karteller, monopol och andra konkurrensbegränsningar.av

I det följande skall vi först lyfta fram det centrala i hur
branschomvandlingen går till i marknadsekonomi. På motsvarandeen sätt

marknadssystemets förmåga tillsom innovationer och förnyelse bygger
mångfald, där olika aktöreren experimenterar med olika lösningar, så

måste det finnas motsvarande för olikautrymme vägval inom bransch.en
I starkt koncentrerade branscher försvinner denna möjlighet och systemet
blir alltmer centralstyrt. Entreprenörsskap och innovativa lösningar blir
lätt kvästa. Därefter lyfter vi fram centrala från vår forskningargument

detnär galler betydelsen lokal konkurrens och dynamikav till skillnad
från internationell konkurrens. Slutligen vill vi visa på den bortglömda
dynamiken i Sverige, slutsatsen förvärvslagstifmingensamt att i Sverige
måste skärpas.

2 Med bransch genomgåendei dennabilagaavses smalt produktområde,ett publikatex
tclcfonivåxlar, lastbilar. ellertunga tidningspapper.



287

marknadsekonomiiBranschomvandlingen en

fungeraförmågainneboendeharmarknadsekonomiska attDet systemet en
grundförutsättning förförnyelse. Enochinnovationerbakommotorsom

pluralismfinnsdetmarknadsekonomiskt ärfungerande attsystem enett
förstrategierteknologier, olikaolikakanaktörerolikadär satsa
detkringtjänster,olikamarknadsföring, ochkvalitetsnivåer,tillverkning,

medevolutionärkanFömyelsenkonkurrens.vill process,säga enses som
perspektivkortsiktigtIbakslag.ochframgångarexperimenterande, ett

slösaktigt ochframståmarknadsekonomiskadetkan systemet som
samordnadeVärdefullaokoordinerat.ochoplaneratineffektivt. Det är

forskningsarbetetill stånd,aldrig kommerkanskelösningarstorskaliga
fulltinteutnyttjasskalekonomierochdubbleras ut.

dessauppnåförsökercentralplaneradedetI systemet man
styrd.blir därmedutvecklingenteknologiskasamordningsfördelar. Den

strategierteknologier ochframgångsrikaväljs utmarknaden däremotPâ
sigvisarlånga loppeti detmarknadsekonomiskadetAtt systemetex-post.

råderdetdet faktumpåcentralplanerade byggerdet attöverlägsetvara
utvecklingen. Detteknologiskaframtidagäller denosäkerhet vadstor

inomutvecklingsmöjligheterframtidaosäkerhetalltidföreligger omen
logistik,processutveckling,produktutveckling,delar;allaföretagsett

produkterallarealitetenImarknadsföring ärdistribution, typer avosv.
skefterfrågan harde därutvecklingsbara, stagnerattjänsteroch även

branscher. Attlågteknologiskaskiochbranscher,mogna även nya
mångavibranscheriföretagväletableradeslåkanföretag serut mogna

deinstallerasbranscherlågteknologiskabilar. Inom mestexempel på tex
finnsprocesstyrutrustningarochmaskinutmstningar attavancerade som

gällaInnovationer kanpapperstillverkning.svenskinomtextillgå idag
framtagningenengångsblöja, tillutformningenfrånallt en nyavav en ny

magsår.läkemedel förellermatartrafik,förflygplangeneration ett nytt

murarbyggaefterFöretag strävar att

konkurrenskraft. IuthålligochlönsamhetökadefterFöretag strävar
uppnåocksåeffektivitetenökaingår både attdenna strävan att men

kvalitet,förhöjdproduktdifferentieringGenommarknadsdominans.
effektivitetinreförbättradellerliknandeochserviceförbättrad

specialisering osv skapasproduktionrationell ettskalekonomier, genom
centralEnlönsamheten.ökarvilketkunderochkonkurrenterövertag mot

aspekterföretagsstrategiområdetinomlitteraturen tardel somuppav
lönsamhetspotential.branschensofta helaochföretagetstill höjasyftar att

påirnperfektionemaför ökainvesteraråstadkoms attDetta att mangenom
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marknaden. Företagen bygger murar branschen sk inträdeshinderrunt
inte resultatär myndighetsbeslut.ettsom av

Mer oligopolistiska branscher kan liknas vid fort med mycket höga
Murama fungerar så lönsamhetenmurar. ävenatt inom branschenom är

relativt hög kommer inte konkurrenter in eftersom de harnya mycket
höga kostnader för sig in i fortet. Muramaatt ta bygger på faktorer som
överlägsen teknik tex patent eller information som inte konkurrenter
eller kunder har tillgång till, varumärken och uppbunden distribution.
Under antagande imperfekta kapitalrnarknaderom kan också behov av
kapital och hög minsta effektiv skala i produktionenen fungera som
inträdeshinder för nyinträdare.

Företagens strävan skyddandemot viktigär och positivmurar en
drivkraft. Det viktiga för den fortsatta utvecklingskraften företagenär att
aldrig uppnår målet, dvs stark monopolställning, för dåen snabbtavtar
drivkraften till ytterligare kraftansträngningar.

Dynamiken i inhemskaden rivaliteten

vårtI forskningsarbete har vi hur konkurrens mellansett företag i den
lokala industrimiljön typiskt inom land, iblandett region elleren ett
samhälle har speciell dynamik. Konkurrensenen med företag på avlägsna
marknader blir analytisk och känns inte i helamer organisationen även

den absoluta toppledningen harom alltmer global förståelse. Fören att
hämta liknelse från idrottens värld kanen dennämnas speciella spänning
och dynamik karakteriserar skidstafett därsom skidlöpama tävlaren sida
vid sida istället för klockan, eller derbymot i fotboll.ett

Inhemsk rivalitet bakom innovationermotorsom och förstärkt
konkurrenskraft

Den speciella dynamik konkurrens mellan rivalersom nära innebär kan
sammanfattas i följande punkter:

Rivalitet påtagligär inom lokala- mest miljöer där talarman samma
språk, har kontakter,täta förstår varandra och lätt etablerar ett
förtroende. Det oftaär stad eller region inom land.en Fleraen ett av
världens ledande minidatortillverkare finner Boston, ledanderuntman
penntillverkare i Nürnberg i Tyskland, ledande kakelplattstillverkare i
Sassuolo i Italien, och vi finner flera små frön till konkurrenskraftiga
tillverkare bildbehandlingssystemav iväxa Linköping i Sverige.upp
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på den svenskaInhemsk gäller inte konkurrensrivalitet bara-
mindremultinationella företag har typisktvarumarknaden svenska än

10% försäljningen i Sverige. kundernasKonkurrensen ärgunstav om
rivaler inomdel den lokala rivaliteten. Viktigarebara är att enen av

nation drivs prestigekamp där konkurrenterna kämpar attomav en
först in påkomma med tekniska nyheter först, eller komma en

exportmarknad. tillväxtskede på internationaliseringI ökar trycketett om
flera konkurrenter sig in i branschen.ger

Rivaliteten innefattar också svensk expertis ochkonkurrensen om
speciella insatsvaror, rivaliteten blir påtagligdär mer mer
specialiserade produktionsfaktorema för just aktuella branschen.denär

En kamp ökad på företagen experimentera, sökatät sätter attpress-
differentiera sig från konkurrenterna, vilket bidrar till innovationer och
förnyelse. Det blir prestigeladdat förstkomma med nyheter.att

Strävan utvecklas och differentiera sig konkurrenterna bliratt mot
stark eftersom nationella konkurrenter på likartadebyggerextra

industriella förutsätmingar. blir svårare hittaDet ursäkter näratt man
i konkurrensen finns inhemskadet konkurrenter uppvisartappar om som

bättre resultat, då konkurrenten bygger på förutsättningar.samma
Framgångsrika strategiska drag imiteras därför snabbt. Framgång hos
internationella konkurrenter kan lättare bortförklaras med de haratt
tillgång till lägre löner eller får speciella stöd regeringen.av

Lärande, imitation och spridning teknik går snabbare i näraav-
miljöer. I många fall samarbetar konkurrenter i vissa aspekter omnära
detta drivs för långt kartellisering elimineras dock dynamiken,mot en
där lär varandra. Samarbeten bidrar till dynamiken så längeman av som
det finns underliggande kamp komma före konkurrenterna medatten om

teknik, och där undviker marknadsuppdelningar ochny man
prissamarbeten. I många fall har lokala rivaler olika vilketstyrkor leder
till teknikbyten eller produktbyten på områden där kompletterarman
varandra.

Det lättare för företag sig med sina konkurrenter, skär mätaatt
benchmarking de finns En uppföljning konkurrenternanär nära. tät av
kan på många nivåer inom företaget allt förgöras insatser.utan stora
Information från fjärran konkurrenter kostar samla in och ärattmer
svårare kommunicera till olika befattningshavare inom organisationen.att

Flera nationella konkurrenter ökar jämförbarhet i vilket- pressen,
bidrar till utmanande miljö speciellt konkurrenterna finns pånären mer
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ibörs. Jämförelser med framgångsrika företag avlägsna länder ärsamma
sällsynta.mer

förEn dynamisk miljö fungerar stimulans helasom en-
organisationen. frigörs längreKrafter för förändring ned i
organisationen, och inte ledningen. Organisationenbara i den högsta drivs

bidra till kontinuerliga förbättringar finnsdet påtagliga,näratt
näraliggande konkurrenter. rivaliteten flödenaDen inhemska ökar av
information konkurrerande lösningar, teknik folk byterom ny osv
arbetsplats, och träffas i olika formella informella sammanhang.och

fårKonkurrensen den lokala spridningsejfekteri industrimiljön

Om vi studerar konkurrensen inom enskild dennabransch kanen vara
pluralistisk eller centralstyrd. koncentrationenNär gått såmer mer

långt det bara finns svensk konkurrent blir utvecklingenkvar hårtatt en
styrd och planerad det dominerande företaget. Nya entreprenörermer av
får svårt slå sig fram. Om något företag ofta grundat avhoppareatt av
från det dominerande företaget ändå lyckas bygga positioner inom en
nisch, och därmed hota det dominerande företaget, köps ofta det mindre
företaget Exemplen i Sverige otaliga, uppmärksammas sällan iärupp.

undgår oftaoch NOs granskning. Ett exempel Ericssonnärpressen, var
Radio köpte Radiosystem radiobasstationer inom mobiltelefoniupp som
byggts några avhoppare från Ericsson.upp av

Underleverantörer blir tveksamma till då blir starktatt satsamer man
beroende enda inhemsk köpare. En underleverantörsindustriav en svag
minskar möjligheterna till fruktbara tekniksamarbeten vilket minskar
utvecklingskraften. Det kan ofta lättare attrahera den bästaattvara
arbetskraften det finns flera möjliga arbetsgivare, änom om man som
specialiserad ingenjör blir beroende dominerande företag.ett stortav

Kampen mellan inhemska rivaler leder bla till spin-off företag. Som
kuriosum kan Volvo spin-off företag från SKFnämnasett att ettvar

vilket i sin spin-off företag från Gamlestaden. I SKFs historiatur ettvar
kan läsa följande:man

Konkurrensen skall till vidare ansträngningar och ordetvara en sporre
Nordkulan Nordiska Kullageraktiebolaget, NKA i Göteborg bör alltid

förmåga på särskilt vis fart på försäljare,äga expeditionsätta ochatt ett
fabrik

Direktiv från SKFs försäljningsavdelningsvenska till
säljarna, 1918. Citatet hämtat SKFs historia.ur
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partierfrån släppte SKF detkonkurrensen NKAFör störremöta utatt av
så småningomutgjordeenkelradiga spårkullagret Volvo. Detta namn

sig SKFbilföretag. bit in på 30-talet bestämde förför Engrunden ett nytt
kundrelationema tilli Volvo för inteägandetsläppa störaattatt

ibiltillverkama Europa.ute
Systemeffektema många och komplexa konkurrensen i dennärär

På sikt så urholkas utvecklingskraftenindustrimiljön försvinner. ilokala
inklusive underleverantörer och relaterad industri,branschkluster,hela

såsom utbildningslinjerandra organisationer ochävensamt
effekterforskningsinstitut. relativt lång tid för dessa få fullDet tar att

konkurrensfördelar bygga på överlägsen teknik,kraft rådande kansom
allteftersom företageventuellt effektiv produktion ebbar iutpatent, osv

produktfömyelse förbättradandra länder fortsätter investera i ochatt
Allteftersom statiskt tänkande breder sigproduktivitet. både iett ut
inom organisationerna förmågan till kontinuerligbranschen och avtar

förnyelse, produktiviteten och så småningom urholkasavtar
konkurrenskraften.

lndustrimiljö ställs industrimiljömot

För företag skall kunna upprätthålla sin konkurrenskraft krävsatt ett
ständiga investeringar i anställda, i produktionsutrustning,de iny
forskning utveckling i förbättrad distribution.och produkter, samtav nya
Den nationella industrimiljön måste förmå skapa det tryck och de
utmaningar verkligen får företaget löpande förnya sig. Det finnsattsom
ofta inneboende kraft hos företagen motarbeta förändring. Det finnsatten

skäl för varför inte skall investera i riskfylldamed projekt,massor man
varför inte förnyasprodukten behöver Om dessa statiska krafter fårosv.
verka befinner sig företaget i negativ spiral där sökersnart en man
skydda sig från krav i miljön. Detta kan sig uttryck ita attnya man

handelsskydd, eller krav på regleringar förhindrarkräver som nya
komma in på marknaden. monopolställningkonkurrenter En elleratt

marknadsställning möjligheternamycket stark ökar motarbetaatt
förändringar.

Om svenskt företag tillåts motarbeta förnyelse på hemmabasenett
så småningom sig fallandekommer detta uttryck i konkurrenskraft.att ta

märks i internationella framföralltDet snabbt den konkurrensen, om
företag i andra länder lever i dynamiska och krävandemer
industrimiljöer. fall dåEndast i det andra länders företag inom branschen
lever i lika statiska miljöer det företaget,svenska kommer det inte attsom
märkas i internationelladen konkurrensen hoten kommer då frånsnarare

teknologier frånsubstituerande dynamiska industrimiljöer. Inommer
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starkt reglerade områden flyg och telekommunikation har företag isom
hela västvärlden befunnit sig i liknande statiska miljöer. För att ta ett

exempel: bilindustrin i hela världen hade varitextremt lika statiskom som
Östtysklandden i det forna heladär förstås det institutionella ramverket

verkat hämmande, förutom statisk industrimiljö, hade inte Trabant-en
fabrikerna byggde den östtyska folkbilen haftsom ett
konkurrenskraftsproblem. Men i andra ländernär bygger Mercedes,man
BMW och Honda det uppenbartär problem. På finnerett sättsamma man
i andra branscher del länders företag bygger Trabant-likaatt en mer
produkter, medan andra bygger Mercedes-lika produkter. Man kanmer

den dynamik frigörs i de länder tidiganu medse ärsom attsom
avreglera. I USA styckades det Bell-bolaget ATT sönder istora
regionala Bell-bolag. Dessa mindre bolag står för mycket dynamisknu en
utveckling teletjänster, pressade priser och snabbav nya
internationalisering.

Den bortglömda dynamiken i Sverige

I omvandlingen hela den svenska ekonomin inom branscherav samt
överflyttning till branscher har behovet konkurrensav resurser nya av
och dynamik kommit alltmer i bakgrunden. Allt harstörre resurser
flyttats till sektoreröver där konkurrens regleringar ochersattvar av
monopol. Två tredjedelar sysselsättningen i Sverige finner vi idagav
inom servicesektom hälften inom offentlig sektor och hälften inom
privata tjänstenäringar starkt regleradär och monopoliserad.som
Industrin står för resterande tredjedelen består till hälftensom ena av
skyddad industri och andra hälften konkurrensutsatt industri. Sverigesav
internationella konkurrenskraft finner vi uteslutandenästan inom den
konkurrensutsatta industrin, traditionellt har karakteriseratssom av
dynamiska industrimiljöer, för tryck och utmaningar.utsatta Menstora

inom den konkurrensutsattaäven industrin har starkt dominerande företag
fram resultatväxt starka koncentrationsprocesser.ettsom av

Inom den konkurrensutsatta industrin har inhemsk rivalitet spelat en
viktig roll, förutom den internationella konkurrensen. Inom de främsta
branschklustren stål, och och flera verkstadsområdensom massa papper
har den inhemska konkurrensen starkt bidragit till dynamiken och
fömyelsen. Inom vissa branscher har koncentrationen lett till två eller tre
kvarvarande svenska företag. Dynamisk två-företagsrivalitet har vi
fortfarande inom lastbilar Volvo Scania,och bergborrar Sandviktex
Rock Tools och Secoroc, hårdmetall-verktyg Sandvik Coromant och
Seco Tools, och gummikomponenter Skega och Trelleborg. I många
andra branscher eliminerades den inhemska konkurrensen, i vissa fall
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70-så på 60- ochi många fall30-talen,på 20- ochredan sent sommen
talen.

Sverigenationella champions iF ramväxten av

sysselsättningen iindustrin ca 15%den konkurrensutsattaInom av
monopoliserademindre reglerade ochi ellerarbetarSverige, resten mer
tillväxtskedenafungerat väl. Ibranschomvandlingenharsektorer

förelåg ständigt hotdetsvenska konkurrenter,mångaetablerades ett om
växande ambitioner hos deellerutländska konkurrenterinträde av

position på den svenskaskaffat sigredankonkurrenterutländska ensom
speciellt blandtidig internationalisering,marknaden, och engenom
hävda sigsvenska företagenblev deverkstadsföretagen, tvugna att mot

internationella konkurrenter.ledande
Över omvandling, därsvenska branschernagenomgick detiden en

produktion och FoU dreviskalekonomierökade en
företagssammanslagningarKarteller ochkoncentrationsprocess. ersatte

uppdelning,inkluderade geografiskKartellsamarbetenkonkurrensen.
försäljningsvillkor Fördelarnaprissättning, rabatter,kvoteringar, osv.

försäljningshantering ledde ibland tillrationellmed gemensammaen -
förväntadesrationell hanteringdär värdetdistributionsbolageller av en

konkurrens.överstiga värdet hårdvida av en
olika former samarbeten.inte företagen medEfterhand nöjde sig av

vanligare. Företagsledningar,blev alltkonkurrenterUppköp ägare,av
fram till måsteoftaföreträdare för facket komoch gemensamt att man

den intemationellaför förbättrakonkurrensen hemmaeliminera att
Luxorchampions tex Facit, EIS, ochMånga svenskakonkurrenskraften.

inte utveckla sinautvecklingskraft klarade därmedochtappade dock attav
förbranscher speciellt dekonkurrensfördelar. Inom vissa utsattessom

hoppade inkonkurrenstryckhårt internationellt även staten som
arbetsmarknadspolitiska ochkoncentrationsprocessen. Avpådrivare av

Exempelräddade företag och branscher.gick in ochandra skäl man
Eiser,Celsius, teko ochstål SSAB,finner vi inom tex massavarv

Genom storskaligSMT-Pullrnax.NCB, verktygsmaskinerochpapper
sammanslagna champions skulle kunnadessaproduktion det tänkt attvar

fusionemaskulle efter stärktakonkurrenskraft, deförbättra sin attvara
Resultaten blev ofta detinternationella konkurrensen.denklara motsatta.

efter olikaoch sökandetpå förnyelse försvannTrycket vägar genomnya
Statliga företagfick ingen chans. komstrukturlösningarinternationella att

1970-talet både iföretag under antaluppköparenbli den klart ledande av
företagen.i uppköptaanställda deföretag och antalet
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Ledande svenska industriföretagen såsom AGA, ABB, Atlas Copco,
Alfa-Laval, Electrolux ofta flaggskepp inhemska rivaler.utanosv ses som
Denna bild har delvis sitt berättigande inte helapresenterarmen
sanningen. För det första har dessa företag drivits inhemska rivaler, iav
många fall in på 50- 60-talenoch och texäven ABB inomsenare
transformatorer, ställverk osv. Electrolux skärpte till kvalitetenmotorer,
på sina diskmaskiner, drivna Cylindas framgångar och Husqvamaav av
inom flera hushållsapparatmarknaden slutet 70-ta1et.segment tomav av
Det lätt glömma bort den historiska rollenär inhemsk konkurrens,att av
och den fortsatta närkamp inom begränsade nischer del svenskasom en
champions for.är utsatta

fåtalI fall har svenska multinationella företag flyttat sinett hemmabas
utomlands. Det svenska företaget eller enskild division därmedväxteen
in i lokal industrimiljö i land, där kommit förläggaett annaten attman
ledningsfunktioner, FoU och viktigare tillverkning och konstruktion. SKF

tidigt in i denväxte mycket dynamiska industrimiljöntex i Tyskland,mer
där ligger i med rivalenvägg FAGvägg värsta har närheten tillman samt
sofistikerade kunder och underleverantörer. Under 80-talet blev det allt
vanligare svenska multinationella företag fick hemmabaseratt nya genom

förvärv i utlandet sestörre kapitel 5 i Sölvell, Zander Porter, 1991.
Detta har lett till fåtal globala svenska företag inomatt vissaett mer
teknikområden drivs lokala industrimiljöer i andra länder, därnu av
tryck och utmaningar från lokala konkurrenter och sofistikerade kunder

centralt för fömyelseförrnågan.är För det flertalet svenskastora av
företag det dock helt avgörandeär för fömyelsefönnågan och
konkurrenskraften just den svenska industrimiljön karakteriserasatt av
dynamik och utmaningar.

Behovet lokal konkurrens i internationella branscherav

Inhemsk dynamik och konkurrens fortsatt viktigtär även om
konkurrensen intemationaliseras. Inom många branscher idag kan man

konkurrensen täckersäga hela Europa, elleratt hela världen. Trotstom
denna utveckling spelar konkurrensen i den lokala industrimiljön fortsatt

viktig, och kanske allt viktigare roll. Allteftersom mellanen gränserna
nationer försvinner, kommer de lokala industrimiljöema inom vissen
bransch i världen i allt högre gradrunt varandra. Nuom att testas mot ser
vi industrimiljöema för personbilstillverkningtex i Sverige, Belgien,
Frankrike, Tyskland, Japan i hårdnandemötas konkurrens. Deosv en mer
dynamiska industrimiljöema, inkluderandes hård konkurrens, ut attser
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dynamiskbekostnad. Enindustrimiljöemasstatiskapå desigstärka mer
viktig fördärmed fortsattSverige blirilokala planetpå detkonkurrens

blir därför troligenrivalitetochdynamikLokal änkonkurrenskraften.
intemationaliseras.konkurrensenochrivsviktigare när gränser

uppmärksammatsinterivalitet harlokalBetydelsen avav
fall där konkurrensenSverige i deimyndigheterkonkurrensbevakande

fusioneraktivt ispeciellt motarbetatinteNO harintemationaliserats. tex
internationelli världlevtföretagensvenskadede lägen en avsom

studie motivutförda ochnyligenSPKstypisktkonkurrens.Det är att av
fråganberöröverhuvudtagetinteförvärvsvenska atteffekter omav

bidrar tillkonkurrenter starktsvenskasinaköpaföretagen att uppgenom
1989:4.BokserieSPKsindustrimiljöerstatiskaskapaatt

Sverige utvecklatdärbranscherdemångaInom av
koncentrationsprocess. SCAsnabbskerkonkurrenskraftiga företag nu en

Stora Kemi,Nobel köpteEkai MoDo,kontrollerandenyligenköpte post
Pharmacia köpteFiness, ochDuni köpteBoda,KostaOrrefors köpte

fusioner lett till klartochförvärvsvenskaListanLKB-Produkter. som
lång.kanföretagsvenskadominerande göras

inslagna fåpå denfortsätter vägen,Sverige kommer attmanom
försämrarpå siktvilketindustrimiljöerstatiskaalltmer

och försämrar förmåganproduktivitetenförsämrarkonkurrensförmågan,
konkurrenskraft centrala idålig ärlöner. Dessabetala bra symptomatt

bakomliggandefå söker dendetidag,debatten ärsvenskaden sommen
de offentligaalltmerblibörjarDetförklaringen. accepterat att

inomKoncentrationen denbrytasmåstemonopolen upp.
finns utbreddmindre Detskrivs detindustrinkonkurrensutsatta enom.

sin betydelse i denmistrivalitet harlokaluppfattning att
internationellt.konkurrenternaindustrin möterkonkurrensutsatta som

till dynamiken inom dessasjälvfalletbidrarkonkurrensInternationell
på lokal dynamikså bristenvi diskuterat ärbranscher, ovansommen

upprätthållasvenska företagförmågan hosfortsattaförallvarlig den att
kan bromsas medkonkurrenskraft. Utvecklingeninternationell enen

förvärvslagstiftning.skärpt

förvärvslagstifningSkärpt

effektivsyftar tillkonkurrenslagstifningensvenskaDen en
för kunder. Irimliga priser svenskasäkerställaresursallokering attsamt

konkurrenslagstifningen skall bidrasyfteklarthatillägg bör attsomman
Sverige, vilkendynamisk industrimiljö i utgörupprätthållatill att en

konkurrenskraft.internationellinnovationskraft ochgrunden för
olika aktörer,marknadensbästBranschomvandlingen sköts menav

förvärvgällervissa detmåstekonkurrenslagstiftningen närsätta gränser
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leder till dominans. Svenska företag söker naturligt skapasom större
enheter för förbättra sina skalekonomier, vilket lederatt till ökaden
koncentration tiden. Inom mångaöver branscher denna tillväxtär helt
avgörande för de svenska Ökadeföretagens konkurrenskraft.
skalekonomier dock inte knutet tillär svenska företag måste köpaatt upp
sina inhemska konkurrenter. I valet mellan nationelltväxa elleratt
internationellt kan det i många fall sig säkrare och bekvämarete samt
leda till eftersträvansvärda dominanspositioner köpa sinaatt upp
inhemska konkurrenter. Det här förvärvslagstifningenär måstesom sätta

vissa spelregler bromsar företagens försökupp monopoliserasom att
hemmamarknaden. En strikt förvärvslagstiftning hänsyn tilltarsom
behovet dynamisk industrimiljö på det lokala planet, leder tillav en att
svenska företag funderar internationellt istället för nationellt.
Skalekonomier och effektiv produktion självklart inteär knutet till en
nation. Om så fallet det svårt förklara små ländersvore attvore
internationella framgångar inom skalkänsliga branscher. För att ta ett
extremfall: världens ledande läkemedelsbolagtre har sin hemmabasav i
Schweiz, dessutom samlat till region.en

En strikt förvärvslagstiftning signalerar till de svenska företagen att
de bör sig efter förvärvskandidater utomlands i Sverigese om änsnarare
om inhemskt förvärv skulle uppnåett dominansposition.man genom en
Genom internationella sammanslagningar får volymerstörre och kanman
rationalisera motsvarande önskarsätt inom Sverige.görasom man

Bedömning förvärvsärenden med avseende på den långsiktigaav
dynamiken

Ett pluralistiskt inom bransch innebärsystem det finns flera företagatten
och har sin företagsledning, forskningsavdelning,vart ettsom sina

konstruktions- och tillverkningsenheter Flera organisationerosv. satsar
inom precisstora produktområde. Denna redundansresurser samma

långsiktigt positivt utvecklingsklimatsom garanterar kanett lätt förstöras
karteller och uppköp konkurrenter. Det dessagenom dubbleringarärav

funktioner bort konkurrenternär köperav tas varandra.som Efterupp
affären kan det förvärvande företaget snabbt skära bort kostnader itex
form det uppköpta företagets ledning och forskningsresurser.av
Investeringsplaner i kapacitet i det uppköpta företaget läggs ofta ned.ny I
affárspressen och i företagens presentationer beskrivs denna utveckling

utnyttjar synergier ochatt effektiviserarsom man genom
rationaliseringar.

Kortsiktigt kan sammanslagningen leda till förbättrade skalekonomier
och effektiv produktion, den långsiktiga effektenmer på branschensmen
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skäraeffektenkortsiktiganegativ. Denlångtdynamik atthela är avmer
presenterasilättrelativtkanfunktioner mätasdubbleradebort pengar

medsambandiMarknadsdomstolenNO ochtillinlagorofta i
förmåga tillförsämradeffektenlångsiktigaförvärvsprövning. Den av
enskilt fall.varjeisvårareförnyelse dock mätainnovationer och är att

visar vadforskningtill denförlita sighärmåste ettIstället somman
ifrånbådekantill. Exemplenslutändan lederikonkurrens tasutansystem

försök skapamisslyckadevästländersekonomier icentralplanerade attöst,
sin skalaökakurmatchampions somnationellaslagkraftigainternationellt

konkurrenskraft, deinternationellbyggadärmed förväntatsoch samt
karakteriseratsmarknadsekonomiemainombranscher avsom

monopol.ochregleringar, karteller
dynamiken inomexaktbeskriva ellerinte lätt mätaDet är att en

bidra tillområdetforskning inomfortsattFörhoppningsvis kanbransch.
iochmyndigheterkonkurrensvårdandehosbedömningar

statiskaviharskalanPå ändenMarknadsdomstolen. extremtavena
regleringar ochspelheltdär konkurrensenmiljöer satts genomur

konkurrenterfleradynamik därpå andra änden näramonopol och en
kvalitetförbättradprodukter,differentiera sig medständigt försöker nya

vi branscherDäremellan harimiteras.snabbtframgångaroch därosv,
konkurrenterföretagdominerande svenskthelt mötermed ett men som

harchampion dessutomOm dennamarknaden.internationelladen
eller utländskfrån importsvenska marknadendenpåtaglig konkurrens

dynamiska lägetdynamiken. DetSverige så ökar är närproduktion i mest
bådekonkurreraraktivtkonkurrenterflera svenskatvå ellervi har som

konkurrenstryckvärldsmarknaden, och kännerpåochhemma som av
i Sverige.företagfrån utländska

inhemskatill bort denlederförvärvläge därI att tarettett man
lagstiftningen kunnadominansposition böruppnårochkonkurrensen en

utländskafrån import ellerinte trycketdylikt förvärv,ettstoppa om
dominansförvärvtillåtaFörmycketinvesteringar i Sverige är att ettstort.

teoretiskt hotvisa påföretaget kanmeddet inte räckaborde ettatt om
någrainte förekommeri branschendvs detimportkonkurrens, att
därförregleringar. Dettakonkurrenshämmandeandrahandelshinder eller

typisktdominansförvärvetföretaget eftersvenskakvarvarandedetatt
därmedInträdesbarriäremadistributionen.hårtbesitter ärett grepp om

utländska konkurrenter.oöverstigliga föroch i detmycket höga närmaste
diskuteratfort vii praktikenSverige utgör ett ovan.som

dominansförvärvtypiska vidtillkommentarerKorta argument

diskussion med kortsammanfatta vårviAvslutningsvis vill att
Marknadsdomstolenofta förs fram ide närkommentera argument som
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söker motivera varför sammanslagningar mellanman konkurrerande
svenska företag bra för konkurrenskraften.är

Argument 1 :

Vi måste förväxa bli effektiva och utnyttjaatt skalekonomier i
tillverkning, administration, marknadsföring Vi måste därför öka vårosv.
storlek för bli konkurrenskraftigaatt mer

Kommentar: Dels inte skalekonomierär lika viktiga i alla branscher, dels
kan och bör expansion för uppnå olika former skalekonomieratt skeav
utanför Sverige. Koncentration hemma nationella Champions hämmarmot
utvecklingskraften. Storleken, eller statiska skalekonomier, inte i sigär
avgörande för långsiktig konkurrenskraft. Skalekonomier kan vara
viktiga, utvecklingskraft och innovationer grunden förmen är framgång.
I många fall har i internationell jämförelse små svenska företagen varit
mycket innovativa. Som exempel kan Saabsnämnas och Volvos många
innovationer inom bilar, eller utvecklingen unika läkemedel inomav tex
Hässle Losec, Seloken och Draco Bricanyl inom Astra-koncemen.

Argument 2:

Vi måste uppnå dominans hemma för kunna internationellt.att utge oss
Sammanslagningarna är förberedasätt företagetett att för en
expanderande Europamarknad

Man måste först kontrollera den svenska marknaden innan kanman
bygga internationellt konkurrenskraftig organisationupp en

Kommentar: Dominans hemma leder till monopolräntor och minskat
tryck på förnyelse och innovationer. Den dominerande positionen tar
dessutom bort incitament till riskfyllda utlandsinvesteringar. Stark
rivalitet hemma å andra sidan driver företag bygga positioneratt
utomlands. Konkurrenskraft byggs inte i monopoliserade miljöer,upp

i miljöer karakteriserasutan snarare ständiga trycksom ochav
utmaningar.

Argument 3:

Vår hemmamarknad inte Sverige,är det Europavärlden.är Vi möter
hård konkurrens på vår Europa-marknad och har därför inget behov av
inhemska rivaler. Vi europeisktglobaltär företagett
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drivs inte lika mycketföretagföretagglobalaInternationellaKommentar:
ellerheller Europaintedrivsverkar Dedeindustrimiljöerdealla avav

Drivkraftema till ständigindustrimiljöer.lokalamycketvärlden, utan av
huvudsakligen ikonkurrenskraften finnsförstärkningochförnyelse av

finnslandet. Här deinomregionbegränsadoftahemmabasen en
tillgodosedda, här utvecklasblirhandi förstakravkunderna nyavars

i koppling medkomponentergenerationens näraochmaskiner senaste
teknologier.relateradeinomföretagochunderleverantörer

bidrar tillutmaningartryck ochHemmarivaler skapar ett extra som
universitet ochhemmanationenstillkopplingarliksominnovationskraften,

produktutvecklingen. Tryckcentralt förblirforskningsinstitutionerandra
kännstuffa konkurrenterkunder ellerkrävandefrånutmaningaroch som
strategisktfunktioner såsomstrategiskasinahardärmest man

tillverkning.viktigareutvecklingforskning ochbeslutsfattande, samt
specialfall ii vissaförutomliggerföretagsvenskaförHemmabasen

fortsatt viktigt förSverigeinomdärför konkurrens äroch detSverige, är
konkurrenskraft.uthålligochfömyelseförmågan
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BILAGA 7

NÄRINGSLIVSVENSKTPRODUKTIVITET IOCHKONCENTRATION

Umeå83SLU, 901för Skogsekonomi,InstisutionenWibe,SörenochLöfgrenChrister

syfteInledning,I

näringslivetinomkoncentrationenmånvadikonkurrenskommitten ärförfrågaviktigEn

behandlarFöreliggandeineffektivitet. rapportsamhållsekonomiskskapatillbidrar att

belyserocheffektiviteten,dynamiska rapportenfrågan dengällerfråga. precistMerdenna

näringslivsvensktinomproduktivitetsutvecklingochkoncentrationmellansambandet

decennierna.under de senaste

utgår från denförstaDenundersökningar.empiriskatvåinnehåller skildaRapporten

SCBs mätningarfrånandradenochräkningför kommittensframställtsSFR-rapport som

påskiljer siggrundmaterialbådaDessatillverkningsindustrin.koncentrationen inomav

representerandebranschergenomgång sextioinnehållerSFK-materialetflera sätt. aven

innehållerSCB-materialetsektor.offentligprivatsåväl tillverkningsindustri, övrig samt

på fleraskiljer sigDatamaterialendelbranscher.från tillverkningsindustrinsenbart data

påmått produktionenskvantitativtochinnehåller precistSCBs datasätt. ett

förSFK-rapporten ärmarknadsandel.företagensfyrakoncentration, nämligen de största

belysaföranvändsdata attförsta meningendet inte enhetligt i den att samma

pågradhögSFK-rapporten ibaserasandradetutvecklingen de branscherna. Föri olika

olika branscherna.deikvalitativa konkurrenssituationendiskussioner av



302

Rapporten disponeradår på följande Ivis. avsnitt diskuteras vissa metodfrågor i

anslutning till analysen. Data och huvudresultat i IIIavsnitt ochpresenteras rapporten

avslutas med sammanfattning huvudresultaten ien avsnitt IV. I appendixav ett

data, statistiskapresenteras estimationer och datadefinitioner utförligt.mer

Metodfrâgor

Analysen pågrundas SCB-data år rak och enkel: här gällersom undersöka finnsdetatt om

någon korrelation mellan koncentrationsmåtten och de kvantitativa måtten på

produktivitetsutvecklingen. Då det gäller SFK-materialet måste analysled tillföras,ett

nämligen tolkningsmomentet. Vad säger egentligen SPKs rapport om

konkurrenssituationen i de olika branscherna Detta tolkningsproblem har lösts på så sätt

SPK-materialet haratt lämnats till utanförstående efter genomgång sökten expert som

överföra den splittrade branschinformationen till rangordning konkurrenssituationenen av

inom de olika branscherna, Det har inte möjligt härleda någotansetts absolutatt

koncentrationstal, branscherna harutan enbart i beroendegrupperats påtre grupper

därvidkonkurrenssituation. Varje bransch har åsatts tal mellan ochett där står1 förl

hög och för3 låg grad konkurrensutsatthet den inhemskai produktionen. Dennaav siffra

har kompletterats ocksåmed subjektiv bedömning graden importkonkurrensen av av

utformats på Denna bedömningsom sätt. gjordes för de totalt 25 branschersamma där det

gick göra produktivitetsmâtningatt utifrån nationalräkenskapsdata.en Slutligen har dessa

grupperingstal korrelerats med respektive bransch produktivitetsutveckling.

Den ovanstående analysen har kompletterats med objektiv studie över sambandeten mer

mellan koncentration och produktivitet. I drag dennaår analysstora fortsättning påen

Stålhammars l989a arbete. Stålhammar analyserade utvecklingen mellan 1965 och 1978

utifrån SCB-data över produktionsandelen för fyrade företagenstörsta i olika branscher.

Till föreliggande undersökning har ytterligare data införskaffats, nämligen
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utveckling.80-taletsöveranalysvilket möjliggjort ävenför årkoncentrationstalen 1988 en

sambandet mellandelstvå problem,funnitshar detproduktivitetsanalysensjälvaVid

ekonometriskadenspecifikationendelsarbetsproduktivitet,ochtotalproduktivitet av

kostnadsfunktionförstprövadesekonometriska modellenDå gäller dendetmodellen. en

arbete,faktorprisernaprisindex ochvariabelberoendebranschensproduktprismed som

oberoende.koncentrationsmåtteninsatsvaror, tidsindexochkapital samt som

utvecklingen. Tyvärrtekniskaför denTidsindexet naturligtvis varen proxyvar

mycket högadenomöjligstatistisktmodellsdennaestimation parametrar ap gav

för samtliga branschervisade sigproduktpris. Detfaktorpris ochmellan attkorrelationen

hos99% med prisvariationenförklaras enbarttillproduktprisi överkunde variationen

bestämmastatistisktmöjlighetdärförfanns ingenoch det attinsatsvarorna

koncentration.från produktionensinflytandeproduktivitetsutveckling och

kalkylpå direktbaseradmetodprövadesför kostnadsfunktionsanalysIstället avenenen

delskalkyleradesProduktivitetsutvecklingenproduktivitetsutvecklingen. som

utifrån För definitionerarbetsproduktiviteten.delstotalproduktivitetens utveckling, av

detvisade sigA1. Inte oväntatappendixberäkningar,kategorier empiriskadessa samt se

sidanästa utvisastabellbåda mått, och i 1dessastark korrelation mellanvara en

SNB-systemet.måtten för huvudbranscherna ibådamellan dekorrelationen

analys användaskani statistiskarbetsproduktivitetenResultaten klartutvisar att en

förDet tilläggaskorrekta kantotalproduktiviteten.den attteoretisktfören proxysom

statistiska regressionernamåttenbåda har de gettfall då tillgångde haft till samma

dettafördelar. Dels gällerfleraresultat. harAnvändning arbetsproduktiviteten attav

specielltnågotförändring,och dennaskapitalstockenmått innefattar kalkylerinte somav

osäkerhetsproblem. Dels gäller attsmåför branscher innebär stortett
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Korrelationer mellan totalproduktiviteten och
arbetsproduktiviteten ârsdata.1970-1984,
SNR Bransch
3000 Tiliverkningsindustri 0.98
3100 Livsmedelsindustri 0.36
31 1 1 Skyddad livsmedel 0.16
31 12 Konkurrensutsatt 0.70
3120 Drycker tobak -0.600
3200 Textil, kläder skor 0.95o
3400 Trä, grafisk 0.88massa, papper,

Sågverk341 1 hyvlerier -0.56o
3421 Massa 0.42
3422 Papper 0.79o papp
3423 Träfiberplatt pappförpackn 0.80o
3430 Grafisk ind.o förlag 0.96

plast,3500 Kemikalier, petro 0.86
3521 Kemikalie, gödsel, plast 0.90
3523 Plastvaru 0.87
3530 Petroleumraffinaderier -0.75
3600 Jord stenvaruindustri 0.84o
3700 Metallframställning 0.98
3800 Verkstadsindustri 0.98
3813 Transportmedel 0.87
3814 Instrument, foto, optik 0.75
4000 El, värme, vatten 0.80gas,
5000 Byggnadsindustri 0.99
6000 Handel, hotell, rest 0.95
6100 Parti detaljhandel 0.54o
6300 Restaurang hotell 0.89o
7000 Samfärdsel, kommunikation 0.99
7210 Post 0.80
7220 Televerk 0.92
8300 Bostadsförvaltning -0.63

Regressionsanalys mellan totalproduktivitetens och
arbetsproduktivitetehs procentuella förändring mellan 1970 och 1984 för
de branscher är markerade fetmed stilsom följande resultat:ovan, ger

TP: 1970 984 Z 809 C242 AP: 1970.4 984 %
T-värde: 4.18

Rgadj0.454 0.428 23N
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kalkylera förarbetsproduktiviteten datatillgänglighetenden möjligstörre är attp.g.a.

många totalproduktiviteten.fler branscher än

linjär arbetsproduktivitetmellanmodell direktDen enkla regressionanvänts ärsom en

konkurrensmâtten.och olikade

analysresultatHI Data och

SFK-materialetIII:1.

förföljande datafinns gällerFör de branscher redovisade SFK-materialetisom

ochproduktivitetsutvecklingen avseende koncentrationrangordning1970-1987 samt

importkonkurrens.

% avseendeTabell rangordningUtveckling arbetsproduktivitet2. 197047 samtav

importkonkurrens.1koncentration och högoch grad importkonkurrens. Hög konc.av

SNR 330500 UtenKoncAP%. a
imponko70-57

Livsmedel: Skyddad3111 3361.0
Livsmedel: Konkurrensutsatt3112 2253.7
Drycker tobak3120 22102.7o
Textil, kläder skor3200 1176.0o
Sågverk hyvlerier3411 1189.2o
Massa3421 187.3 2
Papper3422 12Papp 95.30
Träñberplatt pappförpack3423 1276.9o
Crañsk förlagind3430 153,5 1o
Kemikalie. gödsel, plast3521 2337.-,
Plastvani3523 1284.3
Petroleumrafñnaderier3530 12-ao
Jord3600 2stenvan.: 78.5 2o
Transportmedel3813 1264.7
lnsmiment, foto. optik3814 12393

Byggnadsindusm5000 354.7 2
Pam detaljhandel5100 s31.7 1o
Restaurang hotell6300 3-200 1o-
Post7210 312.2 3
Televerk7220 3145.8 3
Bostadsförvalining8300 35a 2
Renhållning, städning9200 34.0 1
Rep9511 hushállsvaror 3111.1 1

3513 Rep cykelbil 386.4 1o
9520 Tvátterier s73.6 1
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En enkel följanderegression resultat:gav nu

AP 60.7+9.4Konc-7.75Impk,

r20med och t-värdena och respektive2.12, 0.81 -0.85

Som framgår kan koncentrations och importkonkurrensvariablerna förklara någotinte av

variansen i arbetsproduktivitet. Den omedelbara tolkningen SPK-materialetär inteatt

kaninte användas indikation pâ. bristande konkurrens orsakadsom en en av

samhällsekonomisk ineffektivitet.

Vill hårddra de statistiska resultaten och tolka oberoendeparameterestimatenman av

signiñkansen, ekvationenutsäger hög produktkoncentration faktiskt påverkarattovan en

produktivitetsutvecklingen l.positivt Däremot pâverkas den lågnegativt av

importkonkurrens. Om således SPK-materialet skall användas för lagstiftningmotivsom

på. konkurrensornrädet skall denna lagstiftning inriktas på. förstärkaatt

importkonkurrensen och på. begränsa produktionens koncentrationatt inom landet.

SCB-materialetIII:2

Grunddata för denna undersökning företagensde fyra produktionsandelutgörs störstaav

åren 1965, 1970, 1975, och1978 återges tabellen1988. Dessa data i nedan och det ovägcla

medelvärdet figuri 1 .
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Källor:1965-1988. Förhemmaproduktionenföretagens andelfyraTabell De största2 av

SCB.1988ochStåJhammar1989, för 1970och 1978,1965, 1975

8875 787065NäringsgrenSNI

0.720.640.680.740.67grönsakskonservindustriFrukt- och31 13
0.530.480.500.500.32fiskkonservindustrioch31 Fisk-14
1.000.970.950.77 0.90fettindustri31 15 Oije- och
0.830.920.900.760.39Kvarnindustri31 16
0.530.410.390.370.23Bageriindustri3117
1.001.001.001.000.75Sockerindustri3118
0.710.700.670.650.64konfektindusiriChokiad- och31 19
0.470.570.560.490.37Ovrig iivsmedeisindustri3121
0.790.510.530.520.39Fodermedelsindustri3122
0.880.73 0.880.710.27Maitdrycksindustri3133
0.770.700.790.500.46läskedrycksindMineralvatten- och3134
1.001.001.001.000.82Tobaksindustri3140
0.360.290.290.320.26vävnadsindustriGarn- och321 1
0.370.260.250.210.293212 Textnsömnadsindustri
0.430.450.4.30.430.28Trikåvaruindustri3213
0.710.730.590.640.63Mattindustri3214
0.760.820.850.750.77bindgarnsindustriTågvirkes- och3215
0.50.690.570.640.51övrig textiivaruindustri3219
0.210.12120.120.13skoindustriBekiädnadsindustri utom3220
0.970.870.800.650.543231 Garverier
1.000.960.981.000.94Päisoerederier3232
0.430.37 0.460.420.31Lädervaruindustri3233
0.400.18170.190.30Skoindustri3240
0.130.120.090.080.05byggnadssnickeriindTrämateriai- och331 1
0.630.510.390.320.22Iräfürpackningsindustri3312
0.260.310.250.280.27trävaruindustriOvrig3319
0.200.180.140.10.10 1Trämöbelvaruindustri3320
0.380.300.310.340.13oapoersinoustrioch341 1 Massa-
0.540.470.470.450.37pappförpackningsindRappers- och3412
0.810.660.650.720.56Övrig pappvaruindoch3419 pappers-
0.170.190.190.2.1föriag 0.21exklGrafisk industri3420
0.570.470.4.60.530.49piastindustriKonstfiber- och3513
0.610.660.600.610.59Färgindustri3521
0.910.730.760.790.81Läkemedelsinoustri3522
0.720.560.570.610.60toalettmedeisindustri3523ÅTvättmede1s- och
0.440.540.4.10.37 0.44industri3529 Ovrig kemisk
0.991.001.001.000.97Petroleumraffinaoerier3530
0.590.610.510.580.43kolproduktasfalt- och3mörjmede1s-,3540
0.860.830.820.820.84siangindustri, gummipäck-3551 och rep
0.600.680.730.740.79gummivaruindustriOvrig3559
0.230.220.240.300.24Plastvaruindustri3560
0.920.840.930.930.86iergodsindustri3610 Porslins- och
0.630.660.610.740.45glasvaruindustri3620 Gias- och
0.620.610.580.720.32Tegelindustri3691

0.96 1.000.97 0.910.57kaikindustri3692 çement- och
0.350.320.280.210.15mineraivaruindustri3699 Ovrig
0.570.570.430.610.31ferroiegeringsverkståi-3710 Järna och
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8878757065NäringsgrenSNI

0.600.750.700.790.74Ickejärnmetaiiverk3720
0.480.650.630.820.45redskapsindustrioch381 Verktygs-I
0.250.440.440.5I0.40MetaIImobeIindustri3812
0.153I0.173II 4metaiikonstruktionerför38 3 IndustriI

6I60.16 I40.12 IÖvrig meteiivaruindustri38I9
0.560.710.720.790.73Jordbruksmaskinindustri3822
0.470.260.250.290.27träbearoetmaochmetaII-förIndustri3823
0.330.230.290.300.24verubearbetningsmövrigaförIndustri3824 0.760.810.740.570.79kontorsmaskinindDatamaskinindustri,3825 0.530.850.890.890.90generatorereImotorer,förIndustri3831
0.710.680.770.780.73Teieproduktionindustri3832
0.670.560.660.490.79hushåIIsappelektriskafor3833 Industri
0.340.330.400.420.46eireparationÖvrig eiektroindustri,3839
0.510.440.610.680.67båtbyggerierSkeppsvarv,3841
0.940.940.950.980.48ochRälsfordonsindustri3842 rep
0.830.830.840.870.87bilmotorindustriBiI- och3843
0.880.860.880.920.85motorcykeiindustriwkei- och3844
0.999400.940.970.75Fiygoiansindustri och-3845 rep
0.510:360.450.350.31transportmedeisindustriÖvrig3849
0.770.640.620.790.65optikvaruindustriFoto-3852 och
0.730.600.560.570.48siivervaruindustriGuId- och3901
0.780.650.600.630.63Musikinstrumentindustri3902
0.790.600.660.810.64§oortvaruindustri3903
0.440.340.290.300.31tillverkningsindustri3909 Ovrig

6I00.585700.580.49Medeivärde:

förMedeltal1965-1988.hemmaproduktionenföretagens andelfyraDe störstaFigur av

branscher.samtlioga

I cm

19881975 197819701965
År
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industrisvensk underkoncentrationsgraden inomökningskedde ingenframgårSom av

sånågot deökatkoncentrationen attoch har dock19881978periodenMellan70-talet.

totalproduktionen.prodenttidigare 58står för snitti 61,företagen motfyra avstörsta nu

för deresultatetfrån och1968beräknatsdatatillgånglighetharArbetsproduktiviten p.g.a.

sida.nästanedantabelleniutvisasbranschernaolika

på ocholika sättkombineratskoncentrationsmåtten harochproduktivitets-olikaDe nu

samtligaidetsammablivitdockResultatet hargenomförtsharregressionerlinjära .
nivå ochkoncentrationensmellanfinns, sigkorretioningennämligenanalyser att vare

förändring. Nedankoncentrationensochmellan denellerproduktivitetsutvecklingen senare

resultaten.statistiskaåterges deA2appendixñgurform och isambanden iutvisas

C114 svenskikoncentrationstalAP% ochaxbetsproduktivitetFörändringFigur 2 av

Branschdata;tillverkningsindustri 1970-1988.

1000 2
900
800
700
600
500
400
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-lOO
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CR4-78
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Arbetsoroduktivitetens orocentuella förändring 1968-88 och 1970-88

AP 1 arbetarpersonalenproçiuktionsvo1ym arbetad timmeper
AP2produktionsvo1ym a11sysselsatt personalper person
11968-1988
21970-1988

SNI Näringsgren AP 1 AP2:1 AP 1:2 AP2:2

31 13 Frukt- och grönsakskonservindustri 62.2 25.7 34.0 7.4
31 Fisk-14 fiskkonservindustrioch 67.71 14.4 93.2 53.9
31 15 Olje- fettindustrioch 1 1.4 19.8 4.1 -22.1-
31 16 Kvarnindustri 19.2 69.11 106.8 58.1
31 17 Bageriindustri 80.6 39.2 62.7 33.8
3118 Sockerindustri 44.8 31.6 81.0 64.4
31 19 Choklad- och konfektindustri 60.3 18.6 55.6 16.3

Övrig3121 livsmedelsindustri 8.1 -15.6 -3.5 -24.0
31 22 Fodermedelsindustri 202.5 131.7 196.6 127.1
3133 Maudrycksindustri 165.2 120.42 108.8 86.8
3134 Mineralvatten- Iäskedrycksindoch 190.3 135.2 136.0 85.2
3140 Tobaksindustri 68.5 24.3 38.1 1.9
321 Garn-1 vävnadsindustrioch 156.0 85.6 13.2 57.31
3212 Textilsomnedsincustri 84.4 63.2 74.0 55.4

Trikåvaruindustri3213 161.3 90.5 102.6 50.0
214 Mattindustri 154.7 87.7 19.6 73.81

Tågvirkes-3215 och binogarnsinoustri 67.6 15.0 18.9 -38.4-Övrig3219 textilvaruindustri 128.0 84.0 107.2 76.9
3220 Beidädnadsindustri utom skoindustri 42.4 13.4 24.9 5.1
3231 Garverier 122.2 60.5 86.8 42.0

Pälsberederier3232 -6.4 -40.7 -3.5 -375
3233 Lädervaruindustrñ 50.5 21.9 34.4 12.9
3240 Skoinoustri 100.1 66.8 68.2 43.0

Trämateria1-331 1 och byggnadssnickeriind 104.8 58.8 76.6 40.5
Iräförpackningsindustri3312 149.0 103.7 124.3 86.9

3319 Ovrig trävaruindustri 152.4 100.4 133.8 85.6
3320 Trämöbelvaruindustri 72.0 42.4 49.6 28.3
341 1 Massa- och pappersindustri 132.4 72.2 96.9 49.7
3412 Eappers- och pappförpackningsind 88.0 51.2 64.9 35.0
3419 Ovrig och pappvaruind 1 15.4 69.6pappers- 94.0 50.1
3420 Grafisk exklindustri förlag 74.3 39.2 54.3 27.7
3513 Konstfioer- p1astindustrioch 229.4 153.0 149.5 99.2

Färgindustri3521 130.1 41.0 103.6 29.4
3522 Läkemedelsindustri 382.0 161.2 295.1 127.2
3523Ivättmede1s- toalettmedelsindustrioch 123.1 68.9 125.3 77.8

Ovrig3529 kemisk industri 135.2 75.0 96.0 52.2
Petroleumraffinaderier3530 85.4 24.6 35.4 -3.4
Smörjmede1s-,asfa1t-3540 och kolprooukt 38.2 10.4 13.2 1.0-1
päck-3551 slangindustri,och gummi 84.9 40.4 94.6 52.6rep

3559 Ovrig gummivaruindustri 99.5 52.1 70.5 33.4
3560 P1astvaruindustri 131.1 80.9 82.0 4.5.9

Porslins-3610 och Iergodsindustri 73.5 51.2 49.5 33.8



311

1970-881968-88 ochförändringprocentueHaArbetsgroduktivitetens

arbetarpersonalentimmearbetad1pr0duktionsvo1ymAP per
personala11sysselsattAP2produktionsv01y§n personper

1988968-11
21970-1988

AP2z2AP1:2AP2:1AP1:1NäringsgrenSNI

75.9122.0102.3162.0glasvaruindustriGlas- och3620
28.1100.946.0131.0Tegehndustri3691
-168-0.1-7.616.9kalkindustriochCement-3692
45.087.759.514.01Övrig minerawaruindustri3699
92.9154.114.2187.1 1ferrmegeringsverkstål- och3710 Järn- , 15.444.318.854.4Ickejärnmetanverk3720
61.1120.3109.4193.0redskapsindustriochVerktygs-1381
89.6121.085.818.8IMetallmöbehndustri3812
65.297.355.291.4metankonstruktionerförindustri3813
65.2104.283.4128.8Övrig metanvaruindustri3819
30.559.527.957.9Jordbruksmaskinindustri3822
73.0107.1105.9150.6träbearbetmameta11- ochförIndustri3823
46.995.67.5128.2varubearbetningsmfor övrigaIndustri3824
434.7821.2520.2977.8kontorsmaskinindDatamaskinindustri,3825
8.0101.710.2109.8generatorerför eLmotorer,Industri3832
228.7439.6209.0423.4Teleprcduktionindustri3832
6.549.318.265.7hushêHsapoelektriskaförIndustri3833
36.868.246.485.0elreparationelektroindustri,3839 Ovrig
1 1.443.437.082.1bátbyggerierSkeppsvarv,3841

33.26.043.9Räisfordonsindustri och3842 rep
17.151.919.553.4bi1motor1ndustrioch3843 B11-
30.962.257.0101.2motorcykelindustriwke1- och3844
30.853.039.971.4och-E1ygp1ans1ndustri3845 rep
86.0146.012.1178.0 1trensportmedelsindustriOvrig3849
22.778.78293.0optikvaruindustri3852 Foto- och
55.9104.841.992.5silvervaruindustriGu1d- och3901
-27.817.5-6.84.7Musikinstrumentindustri3902 -
117.6145.5169.81.821.Sportvaruindustri3903
106.7152.8139.7205.9Övrig tinverkningsindustri3909

50.998.867.1125.7Medelvärde:

Kä11or:

1970SOS,SCB:.lndustri
1980Industri505,308:
1988IndustriSCB:SOS.

SOSihämtaattfinnstinverkningsindustrinförutveckhngArbetsproduktivitetens
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Figur 3 Koncentrationstal 0114-781978 förändringsamt arbetsproduktivitetav

1970-1988 i svensk tillverkningsindustri. Branschdata.
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IV Sammanfattning

Analysen kan sammanfattas i den enkla satsen inte lyckatsatt finns något samband

mellan produktionens produktivitetsutvecklingenkoncentration och under tvåde senaste
decennierna. Detta gäller såväl tillverkningsindustrin, där analysen baserats på exakta data

den störresamt sektor täcks SPK-rapportensom och därav analysen baserats även på en
kvalitativ bedömning konkurrensläget. De dataunderlagav finns för dennasom kanrapport
således inte användas för med samhällsekonomiskaatt skäl motivera skärpningen av
konkurrenslagstiftningen, âtminstode denna skärpning inriktasom pä enkla
koncentrationsmått produktionsandel. Det kansom slutligen tilläggas detta resultatatt i

drag överensstämmerstora med det Stålhammar 1989a,b kommitsom fram till.
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A1Appendix

arbetsproduktivitetentotalproduktivitetenhur ochdelsredovisasl appendixdetta
till1970 1987.frånutvecklingarbetsproduktivitetensdiagramformivisasdelsberäknas,

olikaskeri princip deatttotalproduktivitetenBeräkningen genomav
produktivitetsförändringen vägstillbidragproduktionsfaktorernas samman.

och insatsvaror.kapitalkategorier: arbete,därvid idelas treProduktionsfaktorerna
totalkostnaden ärkostnadsandel, därproduktionsfaktorsrespektiveVikter är

fråndata,liksom övrigaProduktionsvärdet hämtas,produktionsvärdet.
kapital 10 °o%,arbete utgör 30fördelning ärvanligEn att canationalräkenskaperna. ca

frånandelar åtskiljer sig dessanaturligtviskostnaden60 %och insatsvaror avca
totaladenoch TFtotalproduktivitetenTPdefinierarOmbransch. somtillbransch som

branschernaolika att:deförharfaktorinsatsen,

[A111]QT FTP

där:

års priserproducentpris i 1980tillproduktionsvärdeårtproduktionsvolymQ

faktorförändringarna.på årliga relativadebaseratindex skapaserhållsTF att ettgenom
används är:formelDen som

:2][A1dlldKKCKCL dULdTF ++

där

årt ochmellan t+1faktorinsatstotalirelativ förändringdTF
produktionsvärdeavgifterinklkollektivalönerkostnadsandel årarbetets tCL

produktionsvärdedriftsöverskottkapitalförslitningártkostnadsandelkapitaletsCK +
produktionsvärdeårt förbrukningkostnadsandelinsatsvarornas

anställdaochart företagaretimmararbetadeantalL
års priserårt irealkapitalstocken 1980K

priserårsförbrukning i 1980årtinsatsvarormängdenl
ochårt t+1mellanproduktionsfaktorrespektiveiförändringendK,dL,

då endastenklare,betydligtdäremotAP ärarbetsproduktivitetenBeräkningen av
L, dvs:arbetskraftmängdeninsattaO denproduktionsvolymenkänna till samtbehöver

[A123]oLAP

basår.med 1970arbetsproduktiviteten indexeratshartotalproduktiviteten och somBåde
år tillmed detta ochfrån ochutvecklingarbetsproduktivitetensvisarnedanDiagrammen

SNB-systemet förnivå ipå olikabranscher34har utförts deBeräkningar förår 1987.med
korrelationen mellanavsnitt visadestabell i attfunnits tillgänglig. l 1grunddata harvilka

innebärDettaallmänhet hög.i relativt attarbetsproduktivitetentotalproduktiviteten och
totalproduktiviteten, vilketförarbetsproduktiviteten kunnabör användas som en proxy

betydligt lättare kanarbetsproduktivitetenuppgifteranalysarbetet eftersomunderlättar om
bedömas tillförlitligare.kanerhållas samt vara
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Appendix A2

För tillverkningsindustrinbranscherna inom SNI 3 beräknas två mått på
arbetsproduktiviteten: dels produktionsvolym arbetad timme arbetarpersonalenper av
AP1, produktionsvolymdels sysselsatt AP2. l det förstnämnda måttetper person
medräknas således endast den arbetade tiden arbetarpersonalen, medan det andraav
måttet inkluderar samtlig personal, dvs. bade arbetare och tjänstemän och ägare som
främst inom företag. måttarbetar sina Det på produktionsvolym används ärsom
förädlingsvärdet i fasta priser.mätt

Koncentrationstalen beräknas kvoten mellan saluvärdet för de fyra största företagensom
inom varje 4-siffrig bransch inom tillverkningsindustrin och det totala saluvärdet för
samtliga inom dessa branscher. måttföretag Detta förkortas CR4.

l tabell A2:1 nedan redovisas frånresultaten de enkla linjära regressionsanalyser som
genomförts. Dessa samband visas i diagramform.även Med AP1:68-88t % denex avses
procentuella förändringen i arbetsproduktiviteten från 1968 till 1988 dennanär mäts som
produktionsvolym arbetad timme.per

Tabell A2:1. Fiegressionskoefficienter och statistik för arbetsproduktiviteten funktionsom en av
koncentrationen. Modell: BAP CR4.a +

Beroende Oberoendevariabel variabel Alfaparametem Betaparametern
R2t-värde B t-värdeo:

AP1:68-88 CR4% 1978 125. 3.31 1.28 0.02 0.00
AP2:68-88 % CR4 1978 83.0 3.82 -27.4 -0.80 0.01
AP1:70-88 ° CR4:70-88 % 95.7 6.87 0.25 0.61 0.00
AP2: 70-88 CFl4:70-88% % 47.5 5.88 0.27 1.13 0.02

Antal observationer: 71

l000
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400
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200
l00

-100
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

CR4-78
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Millerdr TomTekn
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UTREDNINGENS SYFTE

erhållande statligtvillkor föri kraft 1975träddeMarkvillkoret, är ett avsom
lån beviljasi korthetombyggnad. innebärbostadslån nybyggnad eller Detför att

markvillkoret skulleupplåtits Omöverlåtits eller kommunen.harmarkenendast avom
omöjlig-privatägd markbostadsbyggandebetyda detundantagtillämpas attutan

gjordes.

förändratstillämpning harmarkvillkorets ochsyfteemellertid ochmedgesUndantag
kommunernamarkvillkoretmöjligheteråren. debetonas attunder Numera gersom

någramarkvillkoret itillämpasundantag. Idagmedgevillkor förställa krav attsom
ställa vissamarkprisema ochpåtryckningsmedel för begränsakommuner attettsom

bostadspolitiska krav.

tvetydiga. studieEntillämpning och effektermarkvillkorets ärErfarenheterna somav
markvillkoret undervisade1980-taletBostadsstyrelsen i börjanutfördes attavav

införskaffagjort det lättare för kommunerna1970-talet kan hahälftenandra attav
råmarkspriserockså tillbidragit begränsaMarkvillkoret kan haexploateringsmark. att

bostäder.produktionskostnader föroch även

under 1980-talet. Vissaliten inverkanmarkvillkoret haftdetverkarDäremot omsom
produktionskostnaderalls bidragit till lägremarkvillkoret intehävdatforskare har att

kompetensutvecklingskadligt byggföretagensvarit fördet dessutomoch att

förbilligas förbättrasochbostadsbyggandet i Sverige kanMånga hävdar idag att
reglering. Markvillkoret ochminskad subventionering ochochökad konkurrensgenom

såundanröjasdettabestämmelser bör, enligtkonkurrensbegränsande synsätt,andra
fyllt funktion ochmarkvillkoret harAndramöjlight. attattsnart enmenarsom

tillämpning.slappa i sin Dessakommunerna förproblemet i dag främst ärär att
återigenmarkvillkoret börmöjligheter släppakritiker kommunernas attattanser

begränsas.

markvillkoretunderlag utvärderingförmed denna utredningSyftet är ettatt avge
markvillkoret itillämpningensåsom försökdet tillämpas idag. Ett görs sätta ettatt av
belysas. Syftetambitioner och praxismarkpolitiska ärdär kommunenssammanhang

så tillämpasfall markvillkoretoch i hurvidare i urval kommuner konstateraatt ett om
frånundantag markvillkoret.vilka ställs föroch krav som
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BESKRIVNING AV KOMMUNURVALET

Underlaget för denna utredning djupintervjuerär med tjänstemän ansvariga för mark-
och exploateringsverksamheten i antal kommuner.ett Intervjuama genomfördes pertelefon under hösten 1990 och kompletterades med insamlat material kommuner-om

markinnehav, bostadsbyggande Ettnas urval 20 kommuner fram.m Förstm. togsav
gjordes kommunurvalett skulle representativt med hänsynsom till invånarantal,vara
geografisk läge och politisk majoritet. Som underlag användes dessutom Kommun-
förbundets indelning i 8 som grundar sigortstyper folkmängd, läge, tätortsgrad och
näringsstruktur. Kommunerna har valts slumpmässigt inom varje förortsgmpp att
rätt procentuell fördelning.

Men eftersom detta första urval innehöll antal småett kommunerstort ansågs det vara
mindre ändamålsenligt underlag för undersökningsom exploateringsfrågor.en av
Sveriges befolkning och byggnadsverksamhet främstär koncentrerad till de större

och därför justeradesorterna urvalet för bättre täckaatt de befolkningstäta
kommunerna. Ett antal mindre kommuner plockades bort och med 2 storstäder,ersatts
ytterligare 2 förortskommuner ytterligare 2samt städer.större De 20 kommuner
fördelar sig Kommunförbundets indelning enligt följande:

v
Göteborg
Malmö

Burlöv
Salem
Sollentuna
Tyresö

Eskilstuna
Helsingborg
Linköping
Västerås

Kiruna
Sandviken
Strängnäs

Surahammar
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Bollnäs
Leksand
Stenungsund
Vetlanda

Vindeln

Tingsryd

för för-procentsiffrandå blirGöteborgsförort,betraktasStenungsundOm som
3%.normalkommuneroch för14%ortskommuner
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De 20 kommunerna i urvalet: läge i Sverige

Kiruna

Vindeln

Bollnäs

Leksand
Sandviken

Eskilstuna, Strängnäs, Salem
Tyresö

Linköping

Stenungsund
Göteborg

.
Vetlanda

Tingsryd

Helsingborg

Burlöv, Malmö
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Urvalskriterier

kommuntypinvånarantal
meddock över-olika kommuntyperåttaKommunförbundetsSpridning

Överrepresentatio-storstadskommuner.ochkommunerrepresentation för större
till be-förhållandeiintekommuner,antaletförhållande till meniärnen

folkningsfördelningen.

fördelninggeografisk2.
landet.Spridning över

majoritetpolitisk
styrda kommunerborgerligtrespektivesocialdemokratisktandelRepresentativt

majoritet.växlandemedkommunersamt

Kirunastillkmkvadrat19från Burlövsvarierar20 kommunernadehosYtstorleken
hartätorterna,intill de störreskerhuvudsakligenbyggandeteftersomMen20.000.
ochmarkförsörjninginverkandirektingenutbredningtotalakommunens

exploatering.

Göteborg. Men430.000Vindeln till mer8.000från drygtvarierarInvånarantalet
liggerhuruvida kommunenexploateringsfrågor ärochmark-gällerdetrelevant när
eller imarkvärdenökandeochbyggverksamhetomfattandemedregionväxandei en kommunerochstäderstörreurvalet utgörs avHälftenlandsdel.stagnerande avaven åren.hårt devarit senasteoftastexploateringstrycketharstorstadsområdena. Häri

tillväxtzonerna.utanförkommunermindrehälften utgörsAndra av

ochSödra-15 iövrigadeochDalälvenliggerkommunerna norr omFem av ochGöteborgsområdettvå iStockholmsområdetMälardalen,isjuMellansverige varav
Skåne.itre

socialdemokra-och 11borgerligtnärvarande styreförkommunerna9Politiskt har av stabildem harsjuochborgerligaÅtta varitlängesedan avharkommunernatiskt. av
majoritetsför-osäkraellerväxlandeharmedan femmajoritetsocialdemokratisk

socialdemokratiska.fyraochborgerlignärvarandeförhållanden en

urvalet.ikommunernaupplysningarytterligaretabellFöljande omger
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Tabell Kommunurvalet

Bostäder
Kommun Kommuntyp Folkmängd Politisk år enligtper

majoritet KBP 1991-93

Göteborg storstad 431.800 s 2.700

Malmö storstad 232.900 s 1.640
Burlöv förortskommun 14.600 100s
Salem förortskommun 12.400 b 230

Sollentuna förortskommun 50.600 b 640

Tyresö förortskommun 33.800 s 400
Eskilstuna stadstörre 89.500 550s
Helsingborg stadstörre 108.400 s 1.000

Linköping stadstörre 120.600 b 1.140
5Västerås stadstörre 118.400 1.000s

Kiruna medelstor stad 26.400 40s
Sandviken medelstor stad 40.000 210s
Strängnäs medelstor stad 26.200 b 500

Surahammar bruksort 11.300 230s
Bollnäs normalkommun 28.000 200s
Leksand normalkommun 14.000 b 220
Stenungsund normalkommun 18.100 b 530
Vetlanda normalkommun 28.000 b 280
Vindeln glesbygdskommun 6.700 b 50

Tingsryd landsbygdskommun 14.400 b 110
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SYFTEDESSOCHMARKVILLKORET

samhällsutveck-lokaladenochstadsbyggandetavgörande förmarktill ärTillgång
1900-taletUnderförutsättningar.viktigabyggbarhet ärochprisläge,Markenslingen.

ochsnabbvaritomstruktureringsamhälletsharefterkrigstiden,undersärskiltoch
förloratandra harmedantillkommitharnäringarochverksamheteromfattande. Nya

seklet.helaunderpågåttharUrbaniseringsprocesserbetydelse.i

iarbetsplatser, vägarbostäder,förmark m rnmycketkrävtharSamhällsomdaningen
högahindratsstadsbyggandetfall harvissa avIväxandede orterna.kringoch

svårigheterochmarken,den tätortsnära avkonkurrensorsakatsmarkpriser, omavsom
lagstiftningStatligexploatering.förbehövtshardenmarklämplig närkommaatt

dessahandlakommitdeltill attbebyggelseplanering har omstorochmarkbeträffande
markvärdes-tillvarit rättenhärvidlag harfrågeställningarTvå klassiskaproblem.två

förmarkrådighet attöversigskaffamöjligheter attallmännasdetochstegring
utvecklingsmål.sinauppfylla

gick attstrategi utframdet70-talen växte somoch60-, en1950-,Under
huvudsakligenallmännadetochrollmarknadens attochäganderätten geinskränka

be-förändraGenomsamhällsbyggandet. attförhuvudansvarkommunerna ett
markför-ochtvångsvis förvärvkommunal förköpsrätt,införaochskattningsreglema

kommunernaförunderlätta1970-talettidigaoch1960-underförsöktevärvslån staten
markreserver.bygga storaatt upp

skullemarken1972:40SOU att1972föreslogByggkonkurrensutredningen
bostadsbyggandet.inomkonkurrensenökaförkonkurrensfaktor attneutraliseras som

fått allthadekommunernamärkatrodde sig att1974 närinfördesMarkvillkoret man
byggföretagsamtidigtbostadsbyggandeförmark somnödvändigsvårare förvärvaatt

markinnehav.sittökakraftigthöll att

mål-medelföljandeisyftenursprungliga görsmarkvillkoretsbeskrivaförsökEtt att
kedje:

MålMål medelMedel -

minskad
konkurrens

markenom
i ökadMarkvillkoret

konkurrensbostads-Inget - förbostäderbyggandetipåbyggande :
L markprivat

yggföretagen
konkur-tvingas

byggsstädernamark-omrera ochbehövsdenärochanvisningar
medenlighetientreprenader

intentionekommunens
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Markpriser

Bostadsbyggande privatägd mark försvåras. Härigenom minskas konkurren-
mark för bostadsbyggande vilketsen om förväntas dämpa prisutvecklingen.

råmarkspriserLägre förväntas leda till lägre produktionskostnader för bostäder.

2. Kommunernas markberedskap och inflytande

Genom konkurrensatt mark undanröjs och markpriser hållsom underlättasnere
för kommunerna införskaffa mark.att Eget markinnehav främjar kommunernas
bostadspolitiska ambitioner. förstaI hand innebär detta kommunerna iatt större
utsträckning kan anvisa mark till, i kommunens lämpligaögon, byggherrar.
Eget markinnehav också kommunen större inflytandeger tidpunktöver och
villkoren för exploateringen.

Markvillkoret innebär vidare kommunerna slipperatt hålla sig med dyra, över-
dimensionerade markreserver eftersom marken kan lättare införskaffas närmare
den tid den behövs för exploatering.

3. Byggföretagens roll

Byggföretagen förhindras uppföra bostäder mark. Därigenom tvingasegen
de antingen konkurreraatt med andra entreprenörer för byggentreprenader eller
med andra byggherrar för kommunala markanvisningar. Minskningen i egen-
regibyggandet och den ökade konkurrensen entreprenader och markan-om
visningar förväntas leda till lägre produktionskostnader.

Sedan markvillkoret trädde i kraft 1975 har det genomgått rad förändringar. Blanden
viktigare ändringar i föreskrifterna kan nämnas generellt undantagatt från markvillko-

gällde underret period för eller ombyggnaden i saneringsområdenny- och för
styckbyggda småhus i exploateringsområden. Ytterligare väsentlig ändring ären att
rätten medge undantagatt i enskilda ärenden har decentraliserats frånsuccessivt
regeringen till bostadsstyrelsen och sedan till länsbostadsnämnderna och slutligen till
kommunerna.

Förändringar har också inträffat i den verklighet markvillkoret tillär försom attpåverka. Bostadsmarknaden har uppvisat svängningar i volym och inriktning under den
tid markvillkoret har funnits. När villkoretsom infördes i mitten 1970-talet denav vartotala nybyggnadsvolymen i Sverige 55.000 lägenheter årligenca 15.000varav calägenheter i flerbostadshus och drygt 40.000 i småhus. Ombyggnadsverksamheten mät
i bruttoinvesteringar då ungefär lika med investeringsvolymenvar i flerbostads-nyahus källa: SCB nationalräkenskaperna och bostadsbyggnadsstatisktik.

Från slutet 1970-talet till mitten 1980-taletav minskade småhusbyggandetav från
över 40.000 till 15.000 årligen. Byggandetca flerbostadshus höll sig fram tillav nya
mitten 1980-talet ungefär låga nivåav så den totalasamma att nybyggnadsvolymen
uppgick till knappt 30.000 lägenheter. Detta innebar de flesta kommuneratt inte
upplevde någon brist bostadsmark under hela 1980-talet. Det knappast aktuelltvar



337

markinnehav.markvillkoret öka kommunernasutnyttja sätt attettatt som

ocksålåga nivån till följd mindrebostadsbyggande fick kommunernaDen att var
till villede exploatörer bygga mark.benägna äventyrsatt stoppa som egen

fyrdubblats frånökade ombyggnadsverksamheten kraftigt och mittenSamtidigt änmer
dåbörjade använda1970-talet till mitten 1980-talet. antal kommunerEtt störreavav

påköpeskillingskontroll ställa radmarkvillkoret för genomföra och kravatt en
ombyggnadsärenden.exploatören i

stigande produktionskostnader för bostadsbyggandet blevVidare kan snabbtnämnas att
allvarligare problem under 1980-talet. Under andra hälften 1980-taletalltett av
ocksåpågick rekordartad markprisstegring. Emellertid finns inga tecken atten

påverkatutveckling tillämpningen markvillkoret.denna har av

påverkatförändring tillämpningen markvillkoret kanSom ytterligare kan hasom aven
regleringarförändrat med minskad tilltro till och ökadsynsättnämnas troett en

marknad och konkurrens.

otydligheterproblem vid utvärdering markvillkorets effekter har varit ochEtt av
skiftande betoning vad gäller villkorets syfte. nedan listas de viktigasteHär syften som

Någramotiv för markvillkoret. har blivit mindre aktuella idag.har förts fram som
uppnås ocksåolika vilket bidrar till tillämpningen skiljar sigSyftena kan sätt, att

från kommun till kommun.

förvärva förAtt för kommunerna mark bostadsbyggande.underlätta att

Att forbegränsa markkostnader bostadsbyggande.

Att begränsa byggherre- och entreprenadkostnader.

mål.Att främja bostadspolitiskaandra

följande avsnitt diskuteras kommunernas tillämpning markvillkoret bakgrundI motav
mångadessa förmodade Eftersom markvillkoretsyften. bara faktorerär ettav av som

påverkakan markförvärv, markpriser främjande bostadspolitiskakommunernas samt av
mål svårt påvisadet vilken effekt markvillkoretmycket kan ha haft härvidlag.är att
Frågan markvillkorets effekter därför indirekt frågorberörs följandeattom genommer
besvaras:

många kommuner tillämpar markvillkoret och vilketHur sätt

Vilka kommuner tillämpar markvillkorettyper av

vilka exploateringssituationer tillämpasI villkoret och vilka krav ställs för
undantag

markvillkoretKommunernas4. syn
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Markvillkorets effekter syftesuppfyllelse
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MÅNGA TILLÄMPAR MARKVILLKORETKOMlVIUNERHUR
PÅOCH SATTVILKET

bostadslånstatligtyttrande ansökan skall kommunenI sitt över om uppge omen
markvillkoret uppfyllt. har tillstyrka ansökningenKommunenär rätt även näratt
markvillkoret inte uppfyllt. Om kommunen väljer släppa markvillkoret, kanär att

också någraolika villkor ställas undantag, dispens lämnasför kan kravutan attmen
ställs exploatören.

påpekasmarkvillkoret markvillkoret uppfylltBoverkets studie den markI är närattav
kommunenfrånvilken bostadsprojekt uppförs har förvärvats Tillämpningenett

då såmarkvillkoret innebar förde aktiv markpolitik dekommunernaatt attav en
behärskade bostadsbyggandets markförsörjning. idag kan kommunerna tillämpaMen
markvillkoret faktiskt all bostadsbyggande.förvärva mark försätt än Manannat att

bostadslån hänvisning sökande frånkan avstyrka med till inte förvärvat markenett att
bostadslånettillstyrka under vissa villkor.kommunen och kanman

denna utredning med tillämpning markvillkoret antingenI kommunenattmenas av
låneansökanavstyrker med hänvisning till markvillkoret eller kommunenatt

tillstyrker bostadslånet se 2.under vissa villkor tabell

tolkningsfråga.visar sig markvillkorets tillämpning till delDet Deäratt stor en
påverka bostadsbyggandet.svenska kommunerna har mycket makt Styrmöjlig-stor att

såsomheterna grundar sig dels rad olika lagar bostadsförsörjningslagenochPBLen
långivningen.och dels förordningar kopplade till den statliga Under förhandlingarna

villkor bostadsexploatering åtänke såvälför finns i hos kommunensom en som
exploatörens stårföreträdare alla de olika stynnedel kommunen till buds.som

ställer svårtKommunen rad krav och det kan eller omöjligt vilkasägaatten vara av
kraven kopplade just till markvillkoret.ärsom

dessa andra skäl det svårtAv och konstatera markvillkoret tillämpas.och hurär näratt
kan kommun meddela exploatör handT under visst projekt inte skulleatt ettex en en

tillstyrkas. Eller också kan själva vetskapen möjlighetkommunens avstyrkaattom
påverka exploatörens handlande.

bostadslånAtt kommuner avstyrker med hänvisning till markvillkoret händerett ytterst
sällan. de 20 kommunerna i urvalet gjort det.Inga har bekräftarByggentreprenörerav

det förekommer aldrig belåningexploatör blir statlig mednästan nekatatt att en
hänvisning till markvillkoret. med hänvisning till vadMen kansägssom ovan, man
inte utesluta ändådel projekt indirekt markvillkoret.att stoppasen av

Vanligaste förefaller det kommunen släpper markvillkoret helt, datt attvara sv
tillstyrker undantag ställa några Såexploatören.krav fallet förutan attman var

tillfrågademinst 13 de kommunerna. Hälften dessa kommuner sig hasägerav av som
praxis alltid tillstyrka undantag någraställa generell dispens. Andrakravatt utan att
kommuner sig bedöma tillämpningen frånmarkvillkoret fall till fall,säger attav men
de alltid eller alltid tillstyrker undantag villkor.nästan utan
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markvillkorettillfrågade sig tillämpade 20 kommunerna säger attFem genomav
fler 100.000meddispens. fem kommunerställa villkor för Fyra änkrav avsom

Västerås tillämpatde harinvånare Göteborg, Linköping, Malmö och attuppger
Burlöv utanförmarkvillkoret förortskommunenmarkvillkoret. tillämpasDessutom av

Malmö.

visserligentvå HelsingborgBollnäs ochSlutligen kommunerkan nämnas att som--
ändå påstårfrån markvillkoret,några till undantagkopplar villkor direktinte att

underförstått förhandlingarna.i Attfinns med faktorvetskap markvillkoret somom
direkt intepåverka berördas handlande tillämpasbestämmelse de ärkan attutanen

sadesvärdestegringsexpropriation infördes 1971osannolikt. möjlighet tillNär att
grundval föravsevärd betydelseblotta existens kunderegeln sin somgenom

fastighetsägarenallmännaförhandlingar mellan det och

tillämpasigmellanfinns därför mycket suddig kommuner sägerDet gräns somen
medge undantag och kommunermarkvillkoret ställa krav för sägerattatt somgenom

påverkarmarkvillkoretsig inte tillämpa markvillkoret, vetskapatt ommen
förhandlingarna.

Tillämpning markvillkoretTabell av

bostadslånAvstyrker när
markvillkoret uppfyllt 0 kommuner -

Burlöv,Ställer exploatören 5 kommuner Göteborg,krav
Linköping, Malmö,villkor för lämnaattsom t
Västerås.dispens.

Eskilstuna, Kiruna,Ställer inga krav för dispens. 13 kommuner
Sollentu-Salem,Sandviken,Leksand,

Stenungsund, Suraham-Strängnäs,na,
Vetlanda,Tingsryd, Tyresö,mar,

Vindeln.

Bollnäs, Helsingborg.Ställer inga dispens 2 kommuner4. krav för
markvillkoret under-ärmen en

förstådd förhand-faktor i
lingama.

blmed stöd markvillkoret omfattarKraven kommuner sig ställasäger asom av

beträffande deprövning ocheller priskontrollinköpspriset för markenav
saluförda bostäderna

lägenheterkommunal förmedlingsrätt till eller ombyggdanya-

lägenhetsñirdelning,dränering,rad ombyggnadskrav: hiss, balkonger,en
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hyresgästförening.medförhandlingsordninghandikappanpassning och

ställas ävensamtliga, kunnaintedessa krav,flestade allraskulleverketsjälva omI av
kommunförbundet har kommunernaSvenskavidjuristerEnligtmarkvillkoret.utan

förinklusivegrunderrad olikaavstyrkalåneförordningama attmöjlighet engenom
bostadsförsörjningsför-tillhänvisakunnaskulle ävenmarkpris. Kommunenhögt

ombyggnad.angåendeställa kravkunnaförordningen att

tillämpatfall hari dessakommunernafel sägadet attDärmed kan attvara
stärkerexistensmarkvillkoretsriktigtdet säkert attärmarkvillkoret. Däremot
lån närmöjlighethar ettkommunen att stoppaförhandlingsposition. Attkommunens

dedelfördel. Enpsykologiskmarkenförfogar avsjälv överinte ses som enman
detunderförstått. talarIngenoftastmarkvillkoret är om mentillfrågade säger attt ex

förhandlingarna.ijokermedochiligger botten ärdet. Detalla som envet om

tillämpainterespektivttillämpasigsägerde kommunermellanGränsen som
intemarkvillkoretdärBollnäs attflytande. Idärförmarkvillkoret är t uppgermanex

förhandlingsbricka.bakgrundenmeddet ipåpekas ärtidpå atttillämpats somsenare

vissamarkvillkoret. Itillämpainteskäl förolika attKommunrepresentantema anger
praktisktaldrig eftersomfrågan nästanexempel, aktualiserasTyresö ärkommuner, ett

Andra sägerenskildade tomtägama.ellerkommunenmarkbyggbarall ägstaget av
Eskilstuna,markinnehavharonödigt kommunen stortettnärmarkvillkoret äratt

bostadsbyggandetså omfattningenhelt enkeltSträngnäs. Det attärSollentuna, av
många kommuner.begränsad imarkprivat är ytterst

tillräckligaharkommunendessutomStenungsund attochEskilstunablI anser mana
markvillkoret.bostadsförsörjningsprogram även utansittgenomförastyrmedel att

ochSurahammarSandviken,efterfråga Kiruna,medantal kommunerI ett svag
Privatamarkvillkoret.tillämpaanledningnågonfunnitinte attVindeln har man

allamåna uppmuntraoch kommunerna är attsärskilt aktivainteexploatörer är om
bostadsbyggande.tillinitiativ

sannoliktmarkvillkoretbetänkligheterpolitiskahar motandra kommunerytterligareI
Vetlanda.Tingsryd, ManSträngnäs,Stenungsund,Leksand, Salem,rollspelat en

bostadsfönnedlingbeträffandemålbostadspolitiskauppnå sinasig kunna t exanser
överenskommelser.frivilligagenom
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TILLÄMPARVILKA TYPER AV KOMMUNER MARKVILLKORET

Inledning

För kunna kommunernassättaatt inställning till och tillämpning markvillkoret i ettav
sammanhang, har information insamlats deras markpolitik i Ett frågorantalom stort.
har tillsammansutretts viss bild densom förda politiken i deger olikaen av
kommunerna hursamt markförsörjningsfrågor. Frågorna inkluderarserman bl a:

omfattningen kommunens markreserv och exploatörsmarkav i kommunen,av

2. andelen bostadsbyggandet kommunägd mark,av

3. användningen tvångsmedel såsom expropriation iav markförvärv och
genomförande,

principerna för bestämma värdetatt mark kommunen överlåter förav som
exploatering,

5. den politiska majoriteten och inställningen till olika roller i bostadsex-parters
ploatering.

detNär gäller tolka kommunens inställningatt till markpolitiska frågor bör noteras
uppgifterna här byggeratt lämnats eller flersvar ansvarigasom tjänstemänav en

på respektive kommuns exploateringskontor.

I rad utredningar under 1960-och 70-talenen utmejslades markpolitik meden syn
socialdemokratisk förtecken. I 1960- och 70-talens markpolitiska utredningar och
bostadspolitiska propositioner kommunernauppmuntras föra aktivatt mark-en
politik och bygga markreserver.stora Denna socialt inriktadeupp markpolitik har,
åtminstone under vissa perioder, stötts fler partier.av

En aktiv kommunal markpolitik medel åstadkommaettses som att samhälls-
byggnadsmål vad beträffar bostadsbyggande ocha näringslivsutveckling.
Kommunen ska spela aktiv roll i markförsörjning och prisbildningen byggaattgenom

behållaoch markreserv.stor Förupp kunna behärskaen att omvandlingen råmarkav
till exploateringsmark borde kommunen använda, förutom frivilliga överenskommelser,
alla tillbudsstående medel såsom förköpsrätt, tvångsinlösen enligt PBL, expropriation
och markvillkoret.

När det gäller markupplåtelse kännetecknas traditionell socialt inriktad markpolitik avförkärlek för tomträttsinstitutet.en Markanvisningar huvudsakligengörs till
allmännyttiga och rikskooperativa företag. Man inslag skattefinansieringaccepterar av
och solidarisk prissättning vid exploatering bostäder.av

En pragmatisk markpolitik förs framföralltmer borgerligt styrda kommuner.av
Kännetecknande är omhuldaratt frivillighet detnär gällerman markförvärv och att
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ochexploatörermarkägande, privataprivatinställd tillvälvilligtär merman
exploateringsverksam-ochmark-skattefinansieringmarknadsinslag. Man är emot av

heten.

delmarkpolitik. Enklassificera kommunsså enkeltalltiddet inteEmellertid attär en
grundgår realiserainte yttrepolitisk viljabestämd atthar avkommuner somen

socialdemokratisktnorrländska,antalhandgäller i första ettomständigheter. Detta
genomförandetförsvårarefterfrågandålig ekonomi ochdärstyrda kommuner avsvag

markpolitik.aktivkonsekventen

politiskaskiftandede harsvår inrangera ärärAndra kommuner att somsom
majoriteter.

markinnehavexploatörersochKommunernas

densjälvkommunen ärurvaleti ärsamtliga kommuner attför nästanGemensamt
hardärfall kommunernabostadsbyggande. deIråmark fördominerande ägaren av

slutdet nästanförklaringar. I Tyresö ärortspecifikafinnssmå markreserver
exploatcringsbara markendenSalemoch ibostadsexploatering ägsråmarken för av

stad.Stockholms

detmarkreserverrelativt ävenharundersökta kommunernade storaflesta omDe av
markinnehav omfattartotalakommunssiffror. Enjämförbaragått framalltidinte att

bebyggdaparker,gatumark,markreservråmarkexploateringsbarsåväl som
aktuellinteskogsmark ärjord ochfriluftslivetavsedd förmarkfastigheter, samt som

åtminstonesåbytesmark och sättomfattakategorien kansistaexploatering. Denför
sig flerurvalet hai sägerkommunerna tusentill markreserven. De störredelvis räknas

hektar1.000harmånga kommunermellanstoramedan uppemotmarkreservhektar
genomsnittstaldeförefaller mycket högre änSiffrornabytesmark.ochexploaterings

invånare:100.000medkommunermarkvillkoretstudiei Boverketslämnas avsom
invånare: 66 hektar50.000invånare: 20.000146 ha,100.00050.0001.768 ha, --

osv.

perioder.olika Enunderolika ochhar förvärvats sättmarkreserverKommunernas
1600-donationsjord sedanharSträngnäs ägtHelsingborg,del kommuner msom

insystematiskt köpabörjadeundersökta kommunernadeflestatalet. De av
Andra köptegjordes.de förvärven1960-talet störstaunder närexploateringsmark

1970-talet.undersinahuvudparten reserverav
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Tabell Kommunernas markreserv hektar

Göteborg fler tusen

Malmö 5.000

Burlöv 400

Salem 2

Sollentuna 600

Tyresö 12

Eskilstuna 3.000

Helsingborg fler tusen

Linköping 2-3.000

Västerås 7-8000

Kiruna 210

Sandviken 4-5 .000

Strängnäs 1.000

Surahammar 100

Bollnäs 1.000

Leksand .0001

Stenungsund fler hundra

Vetlanda 1.500

Vindeln

Tingsryd 1.500

exploateringsmark och bytesmark förtätningsmark.men

de flestaI kommunerna Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna, Linköping, Stenungsund,av -
Strängnäs, Surahammar, Tingsryd, Vetlanda, Vindeln Västeråsoch ägs ex--
ploateringsbar endastmark kommunen och enskilda bönder eller skogsägare. Iav
Sollentuna huvuddelenägs den exploateringsbara marken kommunen förutomav av
i utbyggnadsriktning. I kommuner, Kiruna och Sandviken, detett haren par
dominerande industriföretaget lite exploateringsmark och i Göteborg detorten har
statligt ägda Eriksbergs Förvaltnings markområdeAB vid älven.ett stort

Endast någrai kommuner byggföretag råmarkäger för bostadsbebyggelse. I
Helsingborg har Skanska och Göran Bengtsson AB exploateringsmark, dessamen
markreserver börjar enligt kommunen slut. Exploateringsbar mark i Malmöatt ta ägs
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skaffatbyggföretagprivataSalem harochGöteborgoch ISkanska Euroc.BPA,av
relativtLeksand skaffati harTvå lokalasjukhusområden. byggaregamlamark inom

SIAB och JMBPA,EskilstunaI ägereventuellt kan bebyggas.markmycket som
föremål exploatering.förbliöversiktsplanen kanenligtmark,Bygg som

lyckatseller inteönskathittills inteexploatörerprivatahuvudintrycket ärMen att
1980-talet.underomfattningnågoniexploatering störreråmark försigskaffa

åren det gäller5-10aktiva de närvarit attprivata byggarehar senasteDäremot mer
förtätningsområden.iskaffa tomter

markkommunägdBostadsbyggande

undersöka hurfåmarkpolitiken kanförda storden faktiskt attvinkEn genommanom
Tabell nedan bygger4kommunförmedlad mark.skerbostadsbyggandetdel somav

visarrespektive kommun. Denexploateringsansvariga igjordeuppskattning aven
planerasbostadsförsörjningsprogramandelen kommunens senaste somav

hela landet harandelen ijämförelse kanSom nämnaskommunförmedlad mark. atten
1980-talet.5under delen75%mellan 70 ochlegat senare av

kommunal90% bostadsbyggandeandelenmed dentvå högstakommunerDe
Vetlanda. Sollentuna partiernaharIstyrda Sollentuna ochbåde borgerligtmark är

aktiv1940-talet varitunderbörjade byggassedanallt kommunen ut ense om en
markpolitik.

låg iblikommunal mark kanbostadsbyggande ävenandelensigvisarDet att
utpräglat aktivbedriveri övrigtsocialdemokratiskt styrda kommuner, som en

styrd33% socialdemokratisktandelenden lägstamed ärmarkpolitik. Kommunen
iexploateringsmarkenmarkpolitiska inställningBollnäs. ärkommunsDenna att

inte lyckat skaffaskäl kommunenolika harkommunen,princip ska ägas men avav
avsikt i Bollnäs80-talen. har föroch Manunder 1970-tillräcklig markreserv nuen

kommunala andelen.denökaatt

kommunal mark,års bostadsbyggandekommande ske75%Eskilstuna skaI ca av
beroddeandelen 50%.1980-talet Dettaunder slutet att mestmancavaravmen

såldes till privataskäl kommunal markpraktiska ägaresysslade med förtätning och av
samlade lösningar.för att

mark ochkommunägdLeksand 40% KBPLåga isiffror ävennoteras av
markpolitik kanborgerligt styrd50%. Leksand och kommunensSurahammar är

finnsexploateringsansvariga iEnligt kommunenutpräglat pragmatisk.beskrivas som
upplåta förmark,ochska köpa är öppendet inget krav kommunen utanatt man

vill till marknadskraftema.privata initiativ och lita

enligt kommunjuristensocialdemokratisk majoritet och ärharSurahammar stor
närvarandeså långt markförsörjningen. förmålsättningen möjligt ha Menatt omgrepp

flexibelfrån markägare, och kommunen ganskaflesta initiativ privata ärdekommer
sådana initiativ.och välvilligtser
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Tabell Bostadsbyggande kommunägd mark enl KBP 1991-93

Göteborg 60-70%

Malmö 75%

Burlöv 60%

Salem 50%

Sollentuna 90%

Tyresö 70-80%

Eskilstuna %75

Helsingborg 75%

Linköping 80%

Västerås 70-80%

Kiruna 75 %

Sandviken 50-75%

Strängnäs 70%

Surahammar 50%

Bollnäs 33%

Leksand 40%

Stenungsund 70-75%

Vetlanda 90%

Vindeln 75 %

Tingsryd 80%

Tvångsmedel för markförvärv

Lagstiftningen kommunerna rad medel med inslag tvång,ger kanen underlättaav som
markförvärv. Viktigaste är expropriation, förköpsrätt, fastighetsreglering enligt
fastighetsbildningslagen tvångsinlösenoch enl PBL. Generellt kan desägas flestaatt
kommunerna, mångaäven de för aktiv markpolitik,av som är mindreen numera
benägna för årän 10-15 sedan tillämpa expropriation.att Delvis kan förändringen
tänkas bero många kommuneratt har markreservcr,stora skaffades undersom
1960-70-talen och räcker många år till. Men det finnssom tecken tyder attsom
även inställningen tvångsmedeltill har ändrats.

I kommunerstörre Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg,som Linköping, Malmö och
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Eskilstuna harsista utväg.oftastförekomma,expropriationVästerås kan som enmen
har1977-78sedanlösa mark ävenexpropriation försig att om maninte använt av

Tackmarkspekulation.stävjaexpropriation förmedhota att varadiskuterat att
något undantag intemedtill förköpmöjlighetenharmarkberedskapgodakommunens

tvångsvis fastighets-gäller1980-talet. Detslutetsedanutnyttjasbehövts sammaav
fastighetsbildningslagen.enligtreglering

tvång förutnyttjandegällervadskillnad tid atttydlig övermärksGöteborg avI en
råmarksexpropriationer,ganskagjordes1960-taletUnder storamark. men nuförvärva

saneringsområden Haga.iomfattningbegränsadendast i typexpropriationförekommer
från iskillnadentillfastighetsnämdentilldelegeradeförköpsbeslutGöteborg ärI

förköputövadesTidigarefullmäktige.måste ibeslutasförköpsärendendärStockholm
höllintefastighetentillhänvisningsaneringsområden med attiutsträckningvissi

år, framföralltendast 2-3 förköpLGS. skerstandard Mengodtagbarlägst pernu
höga.förbrukarprisernadärför att vara

året, främstgångexpropriationstillståndsöker kommunenHelsingborgI om menca en
expropriation,beslutsäljaren. Kommunenskattemässigt för ettunderlätta tarför omatt

utnyttjastill förköpMöjlighetenfrivilligt köp.sedan cagör ett enomman uppmen
åren.deallsexpropriationsiginte senasteår. hargång Linköping använt avper

året, oftast kommer överensförköpgår in och gör omKommunen ett menmenomca
behövs.fastighetendelendenbara förvärvaatt somav

förköpanvände sigdet häntMalmö harisocialdemokratiskt attUnder styre avman
års10-15skaffades mark förexpropriation 1963expropriation. Genomoch storen

år sedan.10 Deexpropriationsmålet genomfördes fördetbehov, senastemen
förköpsärenden.då iliksomreserverade sigborgerliga nu

socialtÄven Västerås hittills förthåll,från borgerligt harifrågasättsdet ennumeraom
bostäder ochmarkanskaffning förfördärmarkpolitik kommuneninriktad, aktiv svarar

det har behövts. Menexpropriationsig närhar använtnäringslivet. Kommunenför av
mindre1960-talet medundermarkreserv köptesdelen kommunensstörsta storaav
särskiltvaritinteförvärv80-talen. Därför harbörjanochunder 1970-förvärv nyaav

1980-talet.underaktuella

tid, innebärsina markreservinte fylltflestade kommunernaGenom senareatt
strategiskaaktuellt förvärvaåterigen blidet kanbyggnadstaktdagens höga attatt

expropriationsmål uteslutas.inte kandetmarkområden. MalmöI sägs attt nyaex

underkraftigtSollentuna och växteBurlöv, Tyresö,Storstadskommuner somsom
exproprierademarkpolitik. Burlövaktivtidigare fört1970-talen, har1960- och en

reglerings-ochexploateringsbar markså Sollentuna har1980.130 hektar Isent som
tillstånd till1963-69 hade kommunenUnder periodenkontinuerligt.mark köpts

berördes.150 fastigheterområdet Sollentuna station. Cakringzonexpropriation för
markpolitik kanråmarksköpet fullföljdes 1989. SollentunasDet senaste stora

eniga,partierna varitdärtill deaktiv, och harfortfarande betraktas stora mensom
från tvångsförvärv.avstår i det längstakommunen
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Tidigare det i klartTyresö uttalat kommunen skulle skaffa all inommark vissaattvar
områden, expropriation.även sedan årMen fem tillbaka vill de politiskagenom ca
vågmästarna tvångsmedel.inte använda Enstaka förköp förekommer idag detoch
ansöktes tidigare expropriation någravid tillfällen, det kom aldrig tillom men
huvudförhandling det blev förlikning.utan

gårDet urskilja mindre medelstoraochatt kommuner i urvalet dären grupp
tvångsmedel används sällan eller aldrig för förvärva mark. I borgerligt styrdaatt
kommuner Leksand, Salem, Stenungsund, Strängnäs, Tingsryd, Vetlanda ochsom
Vindeln förvärvas allnästan mark frivilliga köp vissaäven inslag tvånggenom om av
kan förekomma enstaka expropriationer i Stenungsund tvångsvisoch fastighets-
reglering i Vetlanda.

Situationen i Salem lite speciellär 23 den exploateringsbaraatt marken igenom av
kommunen Stockholmsägs stad. TingsrydI och Vindeln det förmodligenär inteav
bara politiken den begränsade efterfrågan,ävenutan kommunengör inte käntattsom

behov starkare medel.ett av

Sedan finns antaläven socialdemokratiska kommuner därett markförvärv sker i stort
helt hålletoch frivilligsett I kommunerväg. Kiruna, Sandviken ochsom

Surahammar har det någotinte varit problem köpa den exploateringsmarkatt som
behövdes frivilliga överenskommelser. Dock har Sandviken siganväntgenom av

Ävenförköpsrätten någrai fall. Bollnäs tillhör denna socialdemokra-numera grupp av
tiska kommuner, kanske ideologiskt anslutar sig till aktiv, socialt inriktadsom en
markpolitik, i praktiken följer mycket pragmatisk linje.sommen en mer

Bollnäs skiljer någotsig tidigare ha förtut aktiv markpolitik medatt flittigtgenom en
utnyttjande expropriationsinstitutet. Men det årär sedan målet.ettav senastenu par
Kommunen har utnyttjat förköpsrätten gång.enda Inlösen enlvägmark PBL 6en av
kap. 17 beslutades vid tillfälle 1989, gjorde i godo.ettpar. men man upp

Markupplåtelse överlåtelseoch

Tendensen tid helt klarär kommunerna överger tomträttsinstitutetatt tillsenare
förmån överlåtelseför mark med full äganderätt. kommunerI Göteborg,av som
Eskilstuna, Linköping Västeråsoch där tomträttsinstitutet tidigare varit den domine-
rande upplåtelsefonnen överlåter marken i de flesta fallen medman numera
äganderätt. MalmöI har tomträttsupplåtelse fortfarande dominerande ställning,en men
försäljning ökar kraftigt.

Förutom i Malmö där tomträttsupplåtelse vanlig bostadsmark fortfarande dominerarav
Västeråsoch i där det förekommer då då,och används tomträttsinstitutet endast i

speciella fall centmmsanering. Man kan därför konstatera detta traditionellasom att
instrument för genomförande socialt inriktad markpolitik verkar ha övergivitsav en

allanästan inklusiva de socialdemokratiskt styrda kommunerna.av
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tomträttmedbostadsmarkUpplåtelseTabell 5. av

upplåtas med tomträttBostadsmark

aldrigaldrigdådå och nästanalltidnästanKommun

Göteborg x

xMalmö

Burlöv x

Salem x

Sollentuna x

xTyresö

Eskilstuna x

Helsingborg x

Linköping x

Västerås x

Kiruna x

Sandviken x

xSträngnäs

Surahammar x

Bollnäs x

Leksand x

Stenungsund x

Vetlanda x

Vindeln x

Tingsryd x

änidag utgöraökar och kanförsäljningdominerar, entomträttsupplåtelse mermen
upplåtelser.allatredjedel av

kommunernaformen närdominerandesåledes denäganderättmed full ärFörsäljning
prisvilketde olika kommunernabostadsbyggande. bestämmerHuröverlåter förmark

vilkenOchbostadstomter typochexploateringsmark avskall sättassom
markpolitikinriktadsocialtaktiv,typisk förmarköverlåtelse betraktaskan ensom
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Prissättningen påverkas dels kommunala bostadspolitiska mål och delsav av
begränsande faktorer tomtbeloppet vid statlig belåning och hyresnivån i desom nya
bostäderna. sinI prisssättning går kommunerna balansgång mellan mål och faktoreren

verkar för högre markpriser och mål och faktorersom begränsar de prisersom
kommunen kan ta ut.

Avgörande härvidlag valetär mellan skattefinansiering och full kostnadstäckning,
mellan självkostnads- och marknadsprissättning, mellan låta varje område bära sinaatt

kostnader och subventionering dyrare områden elleregna Någotav orter.svagare
överförenklat skulle kunna säga socialt inriktad politikatt för marköverlåtelseman en
har lättare skattefinansieringatt ochacceptera subventionering svårareoch att

marknadsinslag.acceptera Men det inteär alltid lätt vadavgöra socialtatt ärsom
inriktad politik, detnär gäller valet mellant självkostnadsprissättningex och en
marknadsprissättning eftersträvar indragning oförtjänt vinst till det allmänna.som av

Kommunintervjuama vid handen grundprincipen självkostnadstäckning.att ärger När
det gäller marköverlåtelser för bostadsbyggande sigsäger samtliganästan kommuner
i urvalet arbeta utifrån principen full kostnadstäckning. Mark- och exploaterings-om
verksamheten skall inte skattefinansieras. utgårMan ifrån markens inköpspris och
lägger eventuella förvaltningskostnader. Sedan räknas beloppet medupp en
räntekoefficient eller med konsumentprisindexet.

Den enda kommun enligt inte tillämpar fullutsago kostnadstäckningsom föregen
bostadstomter Tingsryd.är måsteVi hänsyn till konkurrens frånta andra kommuner,
säger man.

Men måletäven full kostnadstäckning,är detärom sak kommunenen annan om
faktiskt når dit. Ett generellt problem det gällernär konstatera full kostnadstäckningatt

detär kan svårtatt skilja markkostnader frånatt del exploateringskost-vara rena en
nader. allraDe flesta kommuner, 14 stycken, detror klarar täckaatt sinaatt
kostnader.

någraI kommuner, bl Bollnäs och Vindeln, detär osäkert kommunen fåra om
täckning för sina markkostnader. I Bollnäs problemetär ligger taket föratt motman
tomtbeloppet. I Kiruna har fått täckning för markkostnadema lågatackman nog vara
förvärvskostnader under 1960- och 70-talen, det kan bli problem inomettmen nya
förtätningsområden.

StockholmskommunemaI Sollentuna och Tyresö markkostnademaär svåra täckaatt
grund den höga prisnivån. Man lyckas i Sollentuna bara gårav detnär skapaatt

kombinationsprojekt där bostäderna kan subventioneras lokaler. På bostadsex-av rena
ploateringar blir det 10-15% underskott. Tyresö har inte möjligheter attsamma
åstadkomma kombinationsprojekt. Det lättare,är det,sägs ekonomiatt
villabebyggelse flerbostadshus.än För Tyresös exploateringsverksamheten som
helhet blir det liten förlust.en

I landsbygdskommunen Tingsryd kommunen måste hänsynatt tillanser taman
konkurrens från andra i sin prissättningorter tomtmark. Därför sig endasttrorav man
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exploateringskostnadema.mark- ochhälftentäckning för av

påpekar fyramarkkostnader idag,sinasig täckade säger14 kommunerAv som
framtidensvårare ibliVästerås det kanStenungsund ochMalmö, omBurlöv, att

stiga.prisnivån fortsätter att

förbelåning gränserstatlig sätterunderlaget förberäkningenReglerna för av
låneunderlagetfår ingå ibeloppdetTomtbeloppetprissättning. ärkommunens som

utifrånlänsbostadsnämndenkommunvisfastställsbostadslån. Beloppetstatligtför av
länsbostadsnämnden.inom tak sättsgjord kommunen,utredning ett som avmenaven

tomtbeloppeträckermarkprisematillkommit förtaket harEftersom att pressa ner
efterfrågan.områden medtill ioftast inte stor

hakommunerna ävenlåneschablonen kanochsjälvkostnadstäckningenUtöver
medområdenmarknadsvärdet. Inom storskillnader itillhänsynanledning taatt

självkostnadspriskommunensbetydligt högremarknadsvärdet änefterfrågan kan vara
500liggatomtbeloppetMalmö kantomtbelopp. Ilänsbostadsnämndensoch t ex

speciellt inomfall, ochvissakrkvm. Imarknadsvärdet 2.000ärbostadsytakrkvm när
ligger högtpris överbetalabliförtätningsområden, kan kommunen ettatttvungen som

hellreÄven kanskevillbilligt,markenanskaffatharkommunentomtbeloppet. när man
fastighetsägare.blivandelåta hosden hamnatillvinsten kommunen ändra in att en

Malmö,Linköping,Helsingborg,Göteborg,Eskilstuna,blMånga kommuner,större a
låtermarknaden.till MannärmandeförsiktigtVästerås, talarSollentuna och ettom

fårlägen kostaattraktivadelslå till vissmarknaden igenom att mer.genom

självkostnadspris.kommunensmarknadsvärdet högreså änalltid ärintedetMen är att
självkostnadspris. Iunderstiga kommunensmarknadsvärdetcentralorten kanUtanför

subventionerasskallsmåortemaibostadstomterbestämtharvissa kommuner attman
kanskattsedeln. ävenKommuneneller viaexploateringsverksamhetenden övrigaav

projektdyrareområden subventioneralåta billigaväljabostadspolitisk skäl, attav
hyresbebyggelse.subventionerasmåhustomterlåtaeller att

skäl för intebostadspolitiska attantal kommunerSlutligen bör nämnas att ett anger
Västerås villGöteborg ochBurlöv,Bollnäs,marknadsprissättning. Itillämpa t ex

bostadsmark eftersom attdet gällerprisledandeinte närkommunen ansermanvara
trovärdighetsfråga, sägerpriserna. Dettill driva ärskulle bidragadetta manatt enupp

Helsingborgkostnadskontroll. närmarhård IdriverVästerås, kommuneneftersomi en
mån bostadsrätter,i vissvillatomter och ävengällerdetmarknadsvärdetsig närman

slå förskullehyresfastigheter. Detförhåller till tomtbeloppetsigmedan annarsman
hårt hyran.

Markanvisning

markpolitikkommunsbildfråga ställas förkanYtterligare att av enensomen
överordnadenågradetbostadsbyggande. Finnsanvisar mark förgäller hur man

valanvänds iVilka metoderbyggherrekategorivaleller kriteria förprinciper avav
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byggherre Favoriseras vissa byggherrar eller byggherrekategorier

detFör första kan konstateras det vanligt i socialdemokratisktär styrdaatt kommuner
samtliga eller samtligaatt nästan anvisningar till allmännyttangörs och de riks-

kooperativa företagen. Uteslutning privata byggherrar verkar dock mindreav vara
vanligt förr.än kommunerI Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna, Helsingborg,nu som
Linköping, Malmö och åtminstoneTyresö har, tidigare, allanästan kommunala
markanvisningar gått till allmännyttan deoch rikskooperativa företagen. norrlands-l
kommuner Kiruna och Vindeln har det tidigare knappast funnits andrasom än
allmännyttan, har varit intresserade bygga.attsom av

någraI de kommunernastörre har det tidigare funnits kvotsystem förav ett
markanvisningar till olika byggherrekategorier. Detta verkar ha upphört. desystem I
flesta kommunerna det svårt någraär hitta bestämda principer elleratt kriteria för val

byggherre. Några valetsäger grundar sig bevisad kompetens.attav SollentunaI
försöker få blandning upplåtelsefonner inom byggherrekategorier tman en av attex

bådeHSB har bostadsrätt och hyresrätt och allmännyttan upplåterävenatt med
bostadsrätt. På detta kan endasätt exploatör stå för hel grannskapsenhet meden en
blandade upplåtelsefonner.

intryckEtt idag emellertidär de flesta kommuner saknar fastaatt principer för val av
byggherre vid markanvisning. Antingen anvisningar frångörs fall till fall eller också

grundval slentrianmässiga förhållanden till fåtal byggherrar där laborerarav ett man
med någon form turordning. Direktanvisning innebär det betraktasav att som en
självklarhet viss byggherre skallatt anvisningen. Så ofta falletär meden
kommunens bostadsstiftelse, särskilt i mindre kommuner. de flestaMen anvisningar
görs efter förhandlingar.nog

Några kommuner Göteborg, Malmö, Salem, Sollentuna och Stenungsund har- -
prövat formella tävlingar vid flertal tillfällen. Andra harett tävlingsformenanvänt vid
enstaka tillfällen. Någon anbudsförfarande hartyp i Salem,använts Sollentuna,av
Stenungsund och Strängnäs.

Om vi skulle försöka klassificera kommunernas markanvisningspraxis den politiska
skalan skulle påståkunna Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna,att Helsingborg, Kiruna,man
Linköping, Malmö och Tyresö för socialt inriktad politik eftersom de ien stor
utsträckning har uteslutit privata byggherrar från kommunala markanvisningar. De
övriga 12 kommunerna i urvalet har, eller anledning, förtav en annan en mer
pragmatisk politik.

Klassificering kommunernas markpolitikav

Av de 20 undersökta kommunerna förefaller föra k aktiv markpolitik. Dessasex sen
Burlöv,är Eskilstuna, Helsingborg, Linköping, Malmö Västerås.och I dessaen av

kommuner betonas betydelsen kommunalt markägande för kunnaav att styra
stadsbyggandet. Det viktigt förär kommunen ha mark för dådenatt blirattegen
tillgänglig vid tidpunkt.rätt En markreserv ocksåär viktigstor för kunnaatt
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villmarknadens Spelregler ochintegenomföra bytesaffärer. Om kommunen accepterar
måste det.marknad, kommunen själv marken,konstgjord sägsskapa ägaen

beroende blbedriva markpolitikolika förutsättningar förharKommunerna att a
markpolitikenutvecklingssituation politisk majoritet. den aktivaderas läge, och Utöver

politik medpragmatisk politik. pragmatiskurskilja Enkan även merman en mer
Leksand, Salem,för privata initiativ förs kommuneröppenhetstörre somav

Tingsryd, Vetlanda Vindeln.Stenungsund, Strängnäs, och

går markpolitik. det förstaalltid entydigt klassificeradet inte kommuns FörMen att en
målsättningen från faktiskaskilja sig kommunensden uttalade markpolitiskakan

markfrågor. Norrlandskommuner där deagerande framförallt hos deli märksDetta en
målsätt-omöjliggör fullföljande de politiskaekonomiska realitetema kanske ett av

Sandviken,Kiruna, Bollnäs ochningarna. uttalad ambition i kommunerTrots somen
all för bostadsexploatering, harföra aktiv markpolitik och markägaatt manen

verkligheten.tvingats den faktiska politiken efter den ekonomiskaanpassa

Två andel planeradedessa Bollnäs Sandviken, har relativtkommuner, och stor avav
Även30-50%.privatägd 66% bruksorten Surahammarbostäder mark resp

Västerås socialdemokratisktillhöra denna där ideologin harutanför verkar grupp
förda markpolitiken pragmatisk.förtecken, där den praktiskt ärmen mer

svårtdet markpolitiskaYtterligare faktor kan bestämma kommunsgöra attsomen en
majoritetsförhållanden. Helsingborg, Malmö,inställning skiftande Göteborg,är

där markpolitiken blivitLinköping och exempel kommuner harTyresö är en
stridsfråga, politiken eller mindre gradpolitisk och där den förda växlar i större

brytningstid vadberoende den aktuella politiska övervikten. Att vi befinner ioss en
inställning till marknader, regleringar och den kommunala ekonomin märksbeträffar

så Västerås.i stabilt socialdemokratisk Sollentuna kommunkommunäven somen
något från urvalet eller skiftande majoritetskiljer sig andra kommuner i med borgerlig

samförstånd.hela tiden aktiv markpolitik ihar förtattgenom man en

utpräglat markpolitik ändrats i riktning pragmatisk praxis iaktiv harEn mot en mer
bl och Göteborg fanns det tidigare politisk samstämmighetGöteborg Tyresö. I oma

upplåtastå själv exploateringenkommunen skulle ha markreserv, för ochattsynen en
marken med omsvängning inträffade omkring 1980 de borgerligaEntomträtt. när
aktualiserade avyttring markreserven.av

Idag det aktuellt med försäljning deinte kommunens markreserv,är senasteav men
årens markprisutveckling gjort medvetenhar kommunen markens ekonomiskaommer
betydelse. markupplätelserbetonas ska affärsmässiga grunderDet ochgörasatt att

olika med exploatörer delska samverkansformer för värdesteg-pröva att taman av
ringen skapas.som
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markvillkorettillämpningmarkpolitik ochTabell Kommunernas av

ställer villkorpolitisk
undantagmarkpolitik förmajoritetKommun

s blandadGöteborg

s aktivMalmö

aktivBurlöv s

nejpragmatiskSalem b

nejblandadSollentuna

nejs blandadTyresö

nejaktivEskilstuna s

nejs aktivHelsingborg

b aktivLinköping

Västerås aktivs

Norrländsk nejKiruna s

Norrländsk nejSandviken

nejpragmatiskbSträngnäs

Norrländsk nejSurahammar s

Norrländsk nejBollnäs s

pragmatisk nejbLeksand

nejpragmatiskStenungsund b

nejpragmatiskVetlanda b

nejpragmatiskVindeln b

pragmatisk nejbTingsryd

inriktadaktiv, socialtförde kommunernaSom kan fyra sex som ensynes av
medgebemärkelsen ställa villkor förmarkvillkoret imarkpolitik tillämpasägas att

tilllåneansökan med hänvisningInga lär avstyrkaundantag. kommunernaav
markvillkorettvå aktiv markpolitik tillämpasmarkvillkoret. övriga kommuner medAv

medmarkvillkoretHelsingborgalls Eskilstuna, medan i ärinte attmenar manav
indirekt i förhandlingarna.

tillämpa markvillkoret iGöteborgdessa sigfyra kommuner ävenUtöver säger
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utpräglat aktiv markpolitik,förde tidigarebegränsad omfattning. Göteborg menen
majoritetsförhållanden ekonomisk kris.ochförändrats skiftandedetta har av
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TILLÄMPASEXPLOATERINGSSITUATTONERVILKAI
FORSTALLSVILKA KRAVocnMARKVILLKORET

UNDANTAG

Malmö ochLinköping,Göteborg,Burlöv,nämligeni urvalet,de 20 kommunerFem av
huvudsakligenhävdasMarkvillkoretmarkvillkoret.Västerås, de tillämparattuppger

byggandetvidflerbostadshusombyggnadenvidtvå nämligen samtsituationer,i av
planlagdaredanfrågaförtätningsområden. detfallsmåhus bäggeI äri omav

medsina kravbackasvårare kommunendet förområden vilket attgör upp
någon egenregifråga formfallen ofastdet i bäggeplanmonopolet. Dessutom är avom

byggande.

andraombyggnad eftersomvidmarkvillkoret endasttillämpasMalmöGöteborg ochI
nybyggnad. ivid Detplanmonopolet utnyttjas ärkan stort settstyrmedel bl sammaa

VästeråsVästerås iråder och atti Linköping även t menarom exmansomsyn
nybyggnadsärenden.vissapåtryckningsmedel ifigureratmarkvillkoret som

påtrycknings-markvillkoretmedenligt kommunenställs i Göteborg,Kraven somsom
medverkan iombyggda husen,lägenhetsfördelning i deblmedel, omfattar a

bostadsrättslägenhetermaximerad insats förköpeskillingskontrollgårdssanering, samt
ombyggda hus.i

där vissaombyggnadsärendenmodell hanteringförutveckladesMalmöI aven egen
från markvillkoret. Dessutomundantagvillkor förregelmässigtställdeskrav som

avtalhandikappanpassning,bostadsförrnedling,angående kommunalblställdes krav a
dränering.balkonger ochhiss,hyresgästföreningen,förhandlingsordning medom

ROT-lånen kom i 1984. KommunenalltsedanmarkvillkoretLinköping har tillämpat
låneansökan.godkännaredogör sina krav fördär försaneringsmötenordnar attman

protokollstandardfrågor. teknisktlägenhetsförmedling och EttomfattarKraven a
fastighetsnämnden för beslut.tillöverlämnasupprättas som

småhus länge haftmyndigheterna ögonenfrågan säljarbyggda hargällerdetNär om
säljer vidaredeSmåhusföretagså förvärvakallade kopplade kontrakt. tomter, som

frånhusvillkor tomtköparen köpertill enskilda bostadskonsumenter även ettatt
särskilt kontrakt.enligtföretaget

tillämpats.markvillkoret harsådana exploateringssituationerBurlöv det iI är som
avstyckningsbaraSmåhusföretageller förvärvarVillkoret aktualiseras när entreprenörer

från markvillkorettillstyrka undantagsmåhusområden. villkor föri Som atttomter
med priskontrollexploateringsavtalundertecknarexploatörenkommunenkräver ettatt

kommunal förmedlingsrätt.och krav

Även egnahemmed styckebyggdaåberopats i sambandmarkvillkoreti Linköping har
markvillkoret,tillämpasig inteSträngnäsoch kommun, säger attansersom

kopplade kontrakt.småhus säljs medförmarkvillkoret innebär prispress somen
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detnaturligtvisfråga nybyggnad beroråberopas isällanmarkvillkoretAtt om
ställa sinaplanmonopolet för kunnadå luta sigkan attkommunenfaktum motatt

bakhuvudetmed imarkvillkoret finnsVästeråspåpekas ifråndetkrav. Men t attex
exploateras.skalldär privat markärendeni allaparterna

exploateringsavtalochMarkvillkoret

medelMarkpolitiskaLantmäteriverketBostadsstyrelsen ochutarbetadskriftI aven
stödjakan61 hävdas kommunensidLMV-meddelande 1988:4, attför kommunerna,

områden därgcnomförandeavtal iförhandlavill frammarkvillkoretsig när ettman
innerstadskvarter.saneringplan,det redan finns t avex

markvillkoretanvänderdel kommunerbekräftarbyggentreprenörEn att somen
markvillkoretBurlöv användsexploateringsavtal. Iförhandlingarmaktmedel i somom

förtätningsområden därsmåhus iexploatörerpåtryckningsmedel för att av
Visserligen kan kommunenexploateringsavtal.finns tecknaredandetaljplan ettatt

krångligt. kommunenViktigast fördyrt ochskulledettaplanändring,kräva varamen
detskrivai avtalet övergatubyggnadsansvarundvikadessa falli attär att genom

exploatören.

markvillkoretVästeråsfråga inte oproblematisk. Idenna attMen är t menar manex
tvådeexploateringsavtal eftersom ärslutagrund föranvändasinte bör attsom

plangenomförande.förExploateringsavtalet instrumentväsensskilda saker. är ett
det i förstaanläggningslagstiftningen och prövasi ochRättsliga grunder finns PBL

avtalslagen.kommunallagen ochhand enligt

ochgenomförande mark-å instrument förandra sidanMarkvillkoret är ett av
ombyggnadslåneförordningama ochi ochRättslig grund finnsbostadspolitik. ny-

får bliinteMarkvillkoret genvägoch Regeringen.tillämpningen Boverketprövas enav
hävdas det.finansiellt stöd,skaffa sigatt

entreprenadformPriskontroll och

tomtprisexploatörensgrunda prövningNågra sigkommuner säger aven
kostnaderna verkar för höga.kommunenmarkvillkoret. Linköping närI t reagerarex

markvillkoret. Dettalåneansökan med hänvisning dels tillmed avstyrkaMan hotar att
signalnågra fall det fungerari ochi tomtpriset tvingatshar resulterat att som enner

medvägradetomtpriset ochgranskade Malmö kommuntill marknaden. Tidigare
fastighetsköpetlån inte sätt.statliga det för högt. Numera prövas sammaom var

Även åberopas ombyggnadsärenden,endast imarkvillkoret sägeri Göteborg, där man
kravställer kommunenköpeskillingkontroll markvillkoret.sig grunda Dessutomen

får inte bliombyggda hus.bostadsrättslägenheter i Demaximerad insats fören
Västeråsnybyggdahyra lägenheter i hus.räknat plus kapitaliseraddyrare i insats än

ombyggnadsärenden.liknande itillämpar markvillkoret sättett
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huvudkravEtt ställtshar Burlövs kommun frånför undantag markvillkoret ärsom av
produktionskostnaden salubjudna fårför hus inte överstiga pantvärdet.att

tillfrågadEnligt byggentreprenör ligger markvillkoret hot byggföretagennäretten som
går och handlar mark. Kommunen kan de intesäga kommer medverkaut tillatt att

belåningstatlig priset för högt. Tjänstemännen i Strängnäsär kommun ärom av
Ävenåsikt. markvillkoret knappast tillämpats formellt fungerar detsamma om som

prispress det småhustomter.gällernär småhusföretagMarkägare ochen vet att
kommunen markköpen och kan orimligt höga köpeskilling.synar reagera

bedömsDet del jurister mindre lämpligt grunda priskontroll påattav en som en
markvillkoret. Då det lämpligare, säger hänvisa till de generellaattvore man,
möjligheterna låneansökanavstyrka låneförordningama.iatt en som ges

När det gäller fråganentreprenadform har ställts kommunerna försöker motverkaom
egenregibyggandet villkor frånför undantag markvillkoret, krävaattgenom attsom
exploatören väljer upphandlingsform. Emellertid inga tillfrågadesig desägerannan av
kommunerna det ställs angåendekrav entreprenadform.att
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PÅ MARKVILLKORETKOMMUNERNAS SYN

föregående avsnittdetta liksom iikommunens synförInledningsvis bör attnoteras
motsvarande.eller Kommunensfrån exploateringschefstår kommunenssynpunkter syn

exploaterings-markpolitik. Närstå med dessi samklangbordemarkvillkoret
fördeladesmarkvillkoret bör kvar,tillfrågadesmotsvarandecheferna eller varaom

följer:somsvaren

kvarmarkvillkoretTabell 7. Bör vara

inte ställningNej TarJa

KirunaEskilstunaBollnäs
SalemLeksandBurlöv
SandvikenSollentunaGöteborg
SurahammarStenungsundHelsingborg
TingsrydLinköping Tyresö
VindelnVetlandaMalmö

Strängnäs
Västerås

668

tillnegativaendast styckenpositiva ochåttamångaså kommuner ärAtt sexsom
endast femförbryllande med tankeverkaexistens kanfortsattemarkvillkorets att

Burlöv,dessa femmarkvillkoret.tillämpa Utöversig20 kommuner sägerav
och SträngnäsVästerås Bollnäs, HelsingborgMalmö ochLinköping,Göteborg, anser

markvillkoret bör kvar.att vara

stödstarktharmarkvillkoretsid visar väntatmed tabell 6 27jämförelseEn att som
nämligendessa,markpolitik.aktiv Femförabland de kommuner sägs avsom ensex

Västerås markvillkoret börMalmöLinköping, ochBurlöv, Helsingborg, att varaanser
Eskilstunasframöver.markvillkoret inte behövsEskilstuna,medankvar, attanseren,
markpolitikaktivförakommun kandet innebäreftersomintressantär att enensyn

markvillkoret.tillämpaattutan

markvillkoret,tillämpartvå knappastkommunerHelsingborg,Bollnäs ochAtt som
både har förologiskt. kommunernaverka Menändå det kvar kanböratt varamenar

inte tillämpasmarkvillkoretmajoritet. Ochnärvarande socialdemokratisk atttrots
underförstått itillfrågade meddet finnsdedirekt i dessa kommuner, säger att

förhandlingarna.

Även markpolitik, finnspragmatiskmedstyrd kommunborgerligti Strängnäs, enen
Återigen markvillkoret ligger iförståelse i vissa lägen.markvillkoret sägsför atten

vidföretagmarkägare ochprispressborde finnas kvarbakgrunden, och detatt som
småhus.styckebyggdatomtförsäljning för
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mellan invånarantalet markvillkoret.finns tydligt samband och DeDet ett synen
tillfrågade de i urvalet har flertjänstemännen i samtliga kommunerna änsomsexav

tvåinvånare markvillkoret de100.000 bör kvar. Däremot kommuner-ärattanser vara
invånare, nämligen Eskilstuna Sollentuna,med mellan 50.000 och 100.000 ochna

i de minsta i urvalet har intenegativa till markvillkoret. Tjänstemännen kommunerna
viljat de markvillkoret.uttala sig eftersom saknar erfarenhet av

någramarkvillkoret slag. kommuner pekarMotiven för ha kvar Iäratt tre manav
effekt. andra hänvisas till de möjlighetermarkvillkorets förmodade prisdämpande I

bostadspolitiska framförallt detmarkvillkoret ställa krav närattsom ges genom
åter markvillkoret allmänt styrmedelgäller ombyggnad. andraI ettsomser man mer

förhandlingar.ökad styrka ikommunensom ger

exempelvis Bollnäs markvillkoret harBeträffande prisdämpning isäger attman en
hålla råmarkspriset. Linköpingpositiv funktion Iatt attgenom anserner man

prisdämpande styckebyggda egnahem eftersommarkvillkoret har effekten
delas därexploatören han tvingas visa sin kalkyl. i Strängnäskan Dennaattvet syn

småhus-köpeskillingskontrollmarkvillkoret bör kvar föratt vara somman menar
säljs koppladesärskilt de med kontrakt.tomter, som

fåttbostadspolitiska fastighetsnämnd i uppdragdet gäller krav, har GöteborgsNär att
tillämpning markvillkoret led i förverkliga stadensutarbeta riktlinjer för ett attsomav

målsättningar ur 1991.bostadspolitiska budgetskrivningen för LinköpingI nämns
markvillkoret ställasärskilt de möjligheter krav i ombyggnadssam-attsom ges genom

hävdas kopplingen till markvillkoret det möjligt ingripa tidigtmanhang. Det göratt att
få ekonomioch helhetsgrepp och teknik.en

några till den ökade markvillkoretSlutligen hänvisar i kommuner styrkan vidman ger
Helsingborgexploateringsförhandlingar. det lättare förhandla detDet ochgör att

upplevs politiskt stöd Linköping. Malmö markvillkoretIett extra attsom anser man
Västeråstill det hävdasvarit bra för kommunen kniper och i detnäratt ta att

inflytande möjliggör politisk styrning bostadsbyggandet.kommunengaranterar samt av
svårt åstadkommakunde möjlighethur för kommunenDet är att attse sammaman

ställa villkor sätt.annat

åtminstoneandra markvillkoret onödigt, i denMen kommunen. Iärattmenar egna
kommuner Eskilstuna och exploateringscheferna markvillkoretTyresö attsom anser

överflödigt. Problemen lösas med planmonopolet aktiv markpolitik.kan och Enär en
nackdel gällermed markvillkoret det kan kommuner passiva detär näratt att vara
markförsörjning.

Sollentuna svårtmarkvillkoret marginellt vadI och detär äratt att attmenar man se
kommunen skulle vinna. priser.Det inte bra instrument för begränsaär ett att
Möjligen kan det användas för exempel förtätningsmark.att statuera
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EFFEKTERMARKVILLKORETS

i vilkenundersökamarkvillkorets effekter attförsöka mätaskulle kunna genomMan
orsakssammanhanget ärProblemetrealiserats. ärhar attuttalade syftenamån de

reglerdel lappverkingår imarkvillkoret ettskälEtt ärmycket avatt som ensvagt.
bostadsbyggandet.påverkaförfogande förtill sitthar attochkommunerna statensom

vissåstadkommitharmedelvilketmöjligtalltid avgörainte enattDet är som
effekt.observerad

indirekt ochdirekttillämpasmarkvillkoret knappast utanproblemYtterligare är attett
deras vetskaphandlandepåverkas byggföretagensunderförstått. Möjligtvis omav

svårt bevisa.väldigtdettamarkvillkoret. Men är att

analysändå underlag förtillfrågade kommunernafrån ettde 20 avUppgifterna enger
nämligen:uppgivna syftena,förhållande till deitillämpningmarkvillkorets

bostadsbyggande,mark förförvärvaför kommunernaunderlätta attatt

bostadsbyggande,markkostnader förbegränsa2. att

entreprenadkostnader ochochbyggherre-begränsaatt

mål,bostadspolitiskaandrafrämjaatt

uppnåförsöktillämpas iskulle kunnamarkvillkoret attdiskuteras hurföljandedetI
ifrånbortsesdessa Härtillämpats sätt.villkoret harhuruvidasyftendessa samt

enkeltheltmarkvillkorettillämpahar attkommunernamöjlighetden att genomsom
bostadsbyggande.förall markförvärva

bostadsbyggande.förmarkförvärvaför kommunerna attAtt underlättaSyfte

bostadsmarkförvärvaunderlätta för kommunen attskallMarkvillkoret att genom
dels de inteFördelen för kommunerna ärfrån marknaden. attandra aktörerutestänga
markenalltidde kommakanså markreserverbehöver bygga senarestoraupp -

nivå.hållas lägremarkpriset kandelsmarkvillkoret ochhävda att enattgenom -

till detta syftebidraskulle kunnaMarkvillkoret att:genom

mark.exploatering privatbostadslån förstatligtavstyrkerkommunen

bostadsbyggande.från föravstå markpåverkas köpbyggföretag att av

utredning avstyrkani dennakonstaterasdet första attdet gäller sättetNär avovan
Stahretill markvillkoret. Gunnarhänvisningmedlån förekommerstatliga knappast

eftersomlåneansökan knappastförekommeravstyrktdärärenden kommunenattmenar
inteprojektetin ansökanlämna närmeningslöstdetbyggherren är attvet att en

intentioner imarkvillkoret inteanvändsNumeramed kommunensöverenstämmer
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försvårasyfte eliminera eller byggandet privatägd mark. inte otroligtDetatt är att
avstår frånföretag köpa mark grund befarade svårigheter belåningmedatt av av

bostadsbebyggelse, då det knappast enbart markvillkoretär dem.men som oroar

Samtidigt bör de flesta kommunerna, under 1980-talet inte haftnoteras att större
anledning förvärva för bostadsbyggandemark eftersom de i allmänhet redan hadeatt
tillräckliga reserver.

Det konstateras i avsnitt 2 kommunen själv den dominerandeäratt ägarenovan av
råmark för bostadsbyggande i samtliga undersöktenästan kommuner. del fall där

småkommunerna har markreserver finns ortspecifika förklaringar. Tillgång till
exploateringsbar bostadsbyggandemark för för någotnärvarande inteär större
problem. Undantaget de kommuner där hållerär marken fysiskt slut.rent att ta

någrai fall därFörutom kommunen sedan gammalt innehaft donationsjord, har största
delen de kommunala markreserverna förvärvats under 1960- ocheller l970-talen.av
Markvillkoret någonförefaller inte spelatha roll för kommunernasstörre markförvärv.

detNär gäller exploatörsmark det någraendast platser där detär finns större
innehav. Huvudintrycket privata exploatörer hittillsär inte ellerönskat inte lyckatsatt

råmarkskaffa sig exploatering någonför i omfattning under 1980-talet.större
Situationen eller har varit annorlundaär beträffande ombyggnadsobjekt och itomter
förtätningsområden mångadär återfinnsbyggföretag bland ägarna. Detta förklarar
varför markvillkoret tillämpatshar i ombyggnads- och förtätningssammanhang.

Under 1970- 80-talenoch har delen bostadsbyggandetstörre i Sverige skettav
kommunägd mark. Andelen varierar med bostadstyp, fråntidöver och kommun till
kommun. Uppgifter ochbygger skilda delvis ojämförbara källortyvärr tydersom

andelen lägenheter kommunfönnedlad mark frånhar minskatatt kring 80%
198O-talet.7under 1970-talet till drygt 70% i slutet av

Skälet härtill kan knappast det kommunerna saknar markreserver. Tvärtomattvara
förefaller kommunernas framförhållning i allmänhet god det råmarkgällernär förvara
bostäder. En möjlig förklaring till den sjunkande andelen bostäder kommunägd
mark skulle kunna byggandet under perioden har koncenterats till sanerings-attvara
och förtätningsområden där privata dominerar.ägare

såDet i fall sannolikt bostadsbyggandeär återkommunägd mark ökar underatt
1990-talet. Enligt utifrånuppskattning bostadsförsörjningsprogrammen i 14groven

de här undersökta kommunerna kommer i början 1990-talet 70%änav av mer av
planerade bostäder byggas kommunfönnedlad mark. Andelen lägresägs änvara
70% i endast 5-6 mindre kommuner.

Sammanfattningsvis kan konstateras detta syfte underlätta kommunernasatt att-
markförvärv har inte huvudfrågavarit under 1980-talet. detFör första hade deen-
flesta kommunerna tillräckligt markreserver. detFör andra kan tänkasstora att
inställningen till byggande privatägd mark blev många håll.positiv Numeramer
används markvillkoret knappast i syfte eliminera eller försvåra byggandetatt
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privatägd mark.

rädsla förfrånavstå köpa markfortfarande kanföretagotänkbart attinte avDet är att
dem.markvillkoretdå enbartdet knappastlån,inte är som oroaratt men

hasjälvändamål för kommunernabordedet attockså ställasFrågan kan vara enom
Tillkommunförmedlad mark.bostadsbyggandeandeloch högmarkreservstoren

kommunförmedladbostäderna byggsganska ointressantsist detsyvende och är om
billigare eller sättsådana bostäder blirbevisas annatinte kanså detlängemark att

privatägd mark.de byggsbättre än som

bostadsbyggande.förmarkkostnaderSyfte 2: Att begränsa

skogbruksmarkjord- ochkategorier:indelas imarkenvärdcsynpunkt kan tregrovtUr
exploaterasskaskogsmarkråmark jord- ochbebyggas,inte skamark somsom

jord- ochMarkvärdenatätortsmark.ochbebyggda fastighetersamt annan
medan värdetkrkvmnivå 1 3hela landetihåller ungefärskogbruksmark samma -

exploatering.förtidpunktgeografiska läget ochmed detråmark variera

ca 2Vindelnochbilligast i Kirunamarkende undersökta kommunerna ärAv
i närhetenkommernivån förränsärskilt mycketintesedan varierarkrkvm, manmen

flestade allrakronor imellan och femNivån ligga orterna,verkarstorstäderna. treav
Västerås. Mycket störreLinköping ochEskilstuna,städerkring störret som0 m

i närhetenexploateringen,tidpunkt förläge ochallt eftervariation förekommer, av
storstäderna.
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råmarksvärdenTabell 8. Ungefärliga i kommunerna krkvm

Göteborg 5-50

Malmö 5-15

Burlöv 3

Salem 90-400*

Sollentuna 50

Tyresö

Eskilstuna

Helsingborg

Linköping

Västerås

Kiruna

Sandviken

Strängnäs

Surahammar

Bollnäs

Leksand

Stenungsund

Vetlanda

Vindeln 1,5-3

Tingsryd

några få nivåköp i 5-6 nivånkr, verkar ligga mellan 25-50 krkvm.annars

medeltal för mark ska relativtbebyggas 10 krkvm.ärsnartsom

Stockholm begär 300-400 krkvm, Salem inte beredd betalaär änattmen mer ca
90 krkvm.

Om markvillkoret skulle hävdas konsekvent i kommun, skulle all konkurrensen om
mark för bostadsbyggande elimineras. Genom det bara finns tänkbar köpareatt somen
dessutom har möjlighet fårbestämma hur marken användas, hållaskan prisetatt

låg nivå. inverkar direktDetta bostadskostnadema och underlättar samtidigt fören
kommunen föra aktiv syftemarkpolitik ovan.1att en
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markvillkorethjälpuppnås medskulle kunnamarkkostnadema avbegränsaSyftet att
att:genom

mark.privatexploateringbostadslån förstatligtavstyrkerkommunen

bostadsbyggande.förmarkfrånavstå köppåverkasbyggföretag att av

intemarkenförinköpsprisetvillkorbostadslåntillstyrker attkommunen
schablon.länsbostadsnämndensöverstiger t ex

välmycketkansyfte Detunderdiskuteratsharmöjligheternatvå första ovanDe
svårtblidet kan attdeeftersomfrån markavstår dyr vet attföretagenhända att

följdprimärtdetta inteEmellertid ärlåneunderlaget. avi engodkändakostnaderna
medlåneansökanavstyrkangällerdetlånercgler. Närandra avmarkvillkoret utan av

aldrig.ellersällandettaförekommermarkvillkoret,tillhänvisning

existens,blottasinmarkvillkoret,Även bevisasskulle kunna att genomdetom
underlättarsåledesdetochmarkförvärva attkonkurrenterförsvårar attför kommunens

betydelsenågonskulle ha störredettasäkertdet inte attmarkförvärv, ärkommunens
marknadsvär-frånråd bortsesällanalltmerhar attmarkkostnadema. Kommunernaför

lägremarkförmedlingkommunal garanterarPåståendetöverlåtelser.vid att avdet
lånestatistikenuppgifterfråga blikostnader sätts urava

lågaorealistiskthållaförsökerdel kommunerexploatörssidanPå att enanser man
20ändratsknappastkrkvmprisnivån 53många platser harPåråmarkspriser. -

medhöjningkunnaåtminstoneborde accepterahävdar enExploatörernaår. att man
skulle0,2,Även exploateringsgradlågsåmed enkonsumentprisindexet. somen
endastmedproduktionskostnadenöka ca10 krkvmtillmarkpriset sägfördubbling av

0,5%.ellerkrBTA50

markvillko-stödmeddirektmarkkostnaderpåverkakan avävenkommunenMen mer
inteköpeskillingenvillkorlåneansökan atttillstyrkerhänder kommunerDet attret.

åtminstone tre,urvalet utövaride 20 kommunernaAvoskäligt hög.bedöms vara
VästeråsochGöteborgköpeskillingkontroll. IVästerås,Linköping ochGöteborg,

Linköpingombyggnad. Ilån försöksstatligtdärbebyggda fastigheterdet enbartgäller
med hotexploatören attsmåhusstyckebyggda omfråga pressatihar även omman

markvillkoret.tillämpa

småhus,mark förspekulationsköpockså menharMalmö kommun reagerat av
slutetUnderexpropriation.markvillkoretvaritintedetta har utanangripamedlet att

60-200 krkvm,mellanförmarksmåhusföretag köpt som av1980-talet harav
användaåterfunderar attoacceptabelt. Kommunenheltkommunen anses vara
användamedfördelkrkvm. En attnivån till 10tvingaexpropriation för att caner
med dettidigareingripakanmarkvillkoretmed ärjämfört attexpropriationshotet man

förre.

markvillkoret.användninglegitimköpeskillingkontroll ärFrågan avär enom
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Syfte Att begränsa byggherre- och entreprenadkostnader.

företagEtt äger mark kan bli byggherre tack sitt markinnehav. Markvillkoretsom vara
tänktär kommunen möjlighet frånstörre bortseatt eventuellt markinnehav vidattge

val byggherre. Då kan hänsyn tillstörre företagets lämplighet byggherretasav som
eller förvaltare. Detta förväntas leda till bostäder oftare byggs och förvaltasatt av
kompetenta byggherrar med följd kostnaderna sjunker.att

Vidare genomförs exploatering exploatörsmark ofta i regi. Genom attegen
byggherre och densamma förekommerentreprenör är ingen anbudskonkurrens. Man
befarar detta kan leda till höjda kostnader för bostadsbyggandet.att Markvillkoret är

tvinga byggföretagensätt tävlaett att entreprenader. överlapparHår markvill-att om
koret och konkurrensvillkoret.

Syftet skulle uppnåskunna med hjälp markvillkoret att:av genom

kommunen avstyrker statligt bostadslån för exploatering privat mark.

kommunen tillstyrker bostadslån villkor exploateringen inte genomförsatt
i regi.egen

byggföretag påverkas avstå från köp mark för bostadsbyggande.att av
Kommunen anvisar mark i större utsträckning.

Återigen kan konstateras lånavstyrkan med hänvisningatt till markvillkoretav
inträffar sällan eller aldrig. Vad gäller möjligheten tillstyrka villkoratt att
exploateringen inte genomförs i regi, ocksåkan konstateras inga de 20attegen av
kommunerna i urvalet ställer sådana villkor.

Skälet kan de flesta kommunerna inte någon anledningatt hindra egenregivara attser
projekt. Lånestatistiken visar någotinte tydligt samband mellan entreprenader i egen
regi och högre kostnader.

Utvecklingen under 1980-talet har inte gått ökad kommunal anvisningmot en av
bostadsmark, Mentvärtom. den kommunalaäven anvisningen hade ökat,snarare om

långtdet ifrånär säkert detta hade kompetentaatt byggherrar ochgaranterat att mer
förvaltare fick anvisningama. Ytterst kommuner använder byggherretävlingar eller
anbudsförfarande vid anvisning och försäljning mark.av

mångaI socialdemokratiskt styrda kommuner tilldelas mark endast allmännyttiga och
Ävenrikskooperativa företag. i många borgerligt styrda kommuner anvisas kommunal

mark i första hand till allmärmyttan. allraDe flesta anvisningar efter för-görs
handlingar skilda bevekelsegmnder. Särskild kompetens hos byggherren hävdas i

fall.ytterst

Sammanfattningsvis kan konstateras markvillkoret inte tillämpas påverkaföratt att
valet byggherre eller och såentreprenör även fallet det tveksamtärav att attom vore
detta skulle lägre produktionskostnader.garantera
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mål.bostadspolitiskafrämja andra4: AttSyfte

ställaönskardenärkommunernastöd förblivitgradökandeihar ettMarkvillkoret
berörablkanSådana kravexploatör. om-krav abostadspolitiskaolika en

fårexploatörenprisetellerbostadsförrnedlingkommunal sombyggnadsstandard,
bostäder.produceradeförbegära

detframförallt närmarkvillkoret görsfrånundantagtillsådana kravKopplingen av
hävda kravensvåraredå kan attdeteftersommarkplanlagdredanfråga varaär om

planmonopol.stöd i kommunensmed

markvillkoret att:hjälpuppnås med genomskulle kunnasyfteDetta av

bostadspolitiska kravvissavillkorbostadslån atttillstyrkerkommunen
uppfylls.

påtryckningsmedel fördetidagtillämpas är ettöverhuvudtagitmarkvillkoret somNär
syftet,fjärdeköpeskillingskontroll. Det attellerbostadspolitiska kravtvinga framatt

huvudsyftetblivithardominerande. Dettaheltblivitmål, harbostadspolitiskafrämja
markvillkoret.tillämparfortfarandede kommunerför som

elleraldrig nästantillämpasbestämmelseninträffat,därmedparadoxala har attDet
bostadsbyggandehindranämligensyftet,ursprungliga attdetåstadkommaaldrig för att

deochundantaghuvudsakligenmarkvillkoretIstället fungerar genommark.privat
förhandlingarna.iexploatörenställa kravhärmedmöjligheter attgessom

ställas ävensamtliga, kunnaintedessa krav,allra flestaskulle deverketsjälva omI av
kommunernakommunförbundet harSvenskavidjuristerEnligtmarkvillkoret.utan

förinklusivegrunderolikaradavstyrkalåneförordningama attmöjlighet engenom
bostadsförsörjningsför-tillhänvisakunnaskulle ävenmarkpris. Kommunenhögt

ombyggnad.angåendeställa kravkunnaförordningen att

bostadspolitiskaställaförmarkvillkoret atttillämpningenockså tilläggasDet bör att av
någratillämpasMarkvillkoretföreteelse.omfattandenågon avingalundakrav är

ombyggnadsverksamhetenombyggnadssammanhang. Nu närframförallt ikommuner
håll.flestadeaktualitetmarkvillkoretförlorarkraftigtminskathar
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SAMMANFATTNING

Syftet med denna utredning underlag utvärderingär för markvillkoretatt ettge av
såsom det tillämpas idag. Tillämpningen markvillkoret i urval kommunerettav
beskrivs analyserasoch bakgrund den kommunala markpolitiken. Försökmot görsav
vidare analysera markvillkorets utifråneffekter dess förmodadeatt syften. I
utredningen behandlas frågor:följande

Tillämpning markvillkoret: vilka kommuner tillämpar villkoretav

När och hur tillämpas markvillkoret

Vilka krav ställs för medge undantagatt

Kommunernas inställning till markvillkoret.

Markvillkorets syften och effekter.

Tillämpning markvillkoretav

frånI studie påpekasBoverket markvillkoret uppfyllt den vilkenär markatt nären
bostadsprojekt uppförs har frånförvärvatsett kommunen. Tillämpningen av

markvillkoret dåinnebar kommunerna förde så aktiv markpolitik deatt atten
behärskade bostadsbyggandets markförsörjning. idagMen kan kommunerna tillämpa
markvillkoret faktisktsätt förvärva allän mark förannat bostadsbyggande.att Man
kan avstyrka bostadslån med hänvisning till sökande inte förvärvat frånett markenatt
kommunen och kan tillstyrka bostadslånet under vissa villkor.man

Att kommuner avstyrker bostadslån med hänvisning till markvillkoret händerett ytterst
sällan. deInga 20 kommunerna i urvalet har gjort det. kan emellertidMan inteav
utesluta del ändåprojekt indirektatt markvillkoret.stoppasen av

Vanligaste förefaller det kommunen släpper markvillkoret helt, dattvara attv s
tillstyrker undantag någraställa krav exploatören minstutan 13 deattman av

tillfrågade kommunerna. Fem de tillfrågade sig tillämpasäger markvillkoretav genom
ställa krav villkor för dispens.att som

Slutligen kan tvånämnas kommuner visserligen någrainte kopplaratt villkorsom
direkt till undantag från markvillkoret, ändå påstår vetskapen markvillkoretatt om
finns med underförstått faktor i förhandlingarna. Det kanske felärsom sägaatt att
kommunerna i dessa fall har tillämpat markvillkoret. Däremot detär säkert riktigt att
markvillkorets existens stärker kommunens förhandlingsposition.

Kommunernas markpolitik har klassificerats utifrån markägoförhållanden, andelen av
bostadsbyggandet kommunägd mark, inslaget tvång i markförvärv, hurav
markvärdet fastställs vid kommunala överlåtelser politisk majoritet ochsamt mar-
kpolitisk inställning.
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markpolitik.aktivk Dessaundersökta kan förade 20 kommunerna sägasSex senav
Västerås.Malmö EnHelsingborg, Linköping, ochBurlöv, Eskilstuna,är mer

privata initiativ förs kommunerpragmatisk politik med öppenhet förstörre somav
Vindeln.Tingsryd, Vetlanda och TrotsStenungsund, Strängnäs,Leksand, Salem, en

aktivBollnäs Sandviken, föraKiruna, ochuttalad ambition i kommuner att ensom
dentvingatsbostadsexploatering, harmarkpolitik all mark föroch äga anpassaman

Malmö,Helsingborg,ekonomiska verkligheten. Göteborg,politiken efter denfaktiska
blivitmarkpolitiken harexempel kommuner därLinköping och Tyresö är en

mindre gradstridsfråga, växlar i ellerpolitisk där den förda politikenoch större
beroende på den aktuella politiska övervikten.

markpolitik sigsocialt inriktadför aktiv, sägerde kommunernaFyra sex som enav
medge undantag. Utövertillämpa markvillkoret bemärkelsen ställa villkor föri att

markvillkoret begränsadtillämpa idessa sig Göteborgfyra kommuner säger även
Burlöv,således i urvalet, nämligenomfattning. fem de 20 kommunerDet är av

Västerås, markvillkoret.de tillämparLinköping, Malmö ochGöteborg, attsom uppger

tillämpas markvillkoretNär och hur

två situationer, nämligen vid ombyggnadenMarkvillkoret hävdas huvudsakligen i av
förtätningsområden.småhus falli bäggeflerbostadshus vid byggandet I ärsamt av

fråga områden svårare backadet redan planlagda vilket det för kommunengör attom
frågafallen ofastsina med planmonopolet. det i bäggekrav Dessutom är omupp

någon egenregi byggande.form av

tillämpas markvillkoretHur

bostadslånAvstyrker när
markvillkoret uppfyllt 0 kommuner -

Ställer Burlöv, Göteborg,krav exploatören 5 kommuner
Malmö,villkor lämna Linköping,för attsom

Västerås.dispens.

Ställer inga för dispens. 13 kommuner Eskilstuna, Kiruna,krav
Salem,Sandviken,Sollentu-Leksand,

Stenungsund,Strängnäs,Suraham-na,
Tingsryd, Tyresö, Vetlanda,mar,

Vindeln.

Ställer inga dispens 2 Bollnäs, Helsingborg.krav för kommuner
markvillkoret under-ärmen en

förstådd i förhand-faktor
lingama.

Vilka för undantagkrav ställs medgeatt

sig ställa med stöd markvillkoret omfattarKraven kommuner sägersom aav
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beträffande depriskontrollochellerinköpspriset för markenprövning av
bostädernasaluförda

ombyggda lägenheterellertillkommunal fönnedlingsrätt nya-

lägenhetsfördelning,dränering,balkonger,ombyggnadskrav: hiss,raden
hyresgästförening.medförhandlingsordninghandikappanpassning och

motverkaförsökerfrågan ställts kommunernadet gäller entreprenadforrn harNär om
från markvillkoret, krävaundantagvillkor föregenregibyggandet attattgenom som

tillfrågadeinga desigEmellertidupphandlingsfonn.exploatören väljer säger avannan
angående entreprenadfonn.det ställs kravkommunerna att

till markvillkoretinställningKommunernas

den byggbaraeftersomorelevantmarkvillkoretbetraktasvissa kommunerI som
enskilda Deteller de ärtomtägarna.övervägande del kommunenmarken till ägs av

privat markbostadsbyggandet ärsåhelt omfattningen ytterstenkelt att av
efterfråganmed ärmånga antal mindre kommunerbegränsad i kommuner. I ett svag

harkommunerbostadsbyggande.mån initiativ till Dessaallaatt uppmuntraman om
markvillkoret.någon anledning tillämpadärför inte funnit att

spelatsannoliktmarkvillkoretbetänkligheteråter politiskaandra kommuner harI mot
mål frivilligauppnå bostadspolitiskasinaroll. sig kunnaMan genomanseren

tillräckligadet finnsdessutomNågraöverenskommelser. kommuner attanser
markvillkoret.bostadsförsörjningsprogramstyrmedel genomföra även utanatt

Åtta negativa tillendast styckenpositiva ochkommuner sig sexvarauppger
ställningintestyckenmedan ytterligaremarkvillkorets existensfortsatte tarsex

förbryllande medåtta positiva verkakande erfarenheter. Atteftersom saknar äregna
Skäletmarkvillkoret.tillämpasigtanke endast de 20 kommunernafem sägeratt av

tillkostnadsfritt kommunernasstyrmedel, finnskan markvillkoret är ettatt somvara
förhandlingsmakt.ökadfår så detförfogande. använda det de önskar ochDe gerom

vill det kvar.så kommunala hadärför konstigt tjänstemäninteDet är att

aktivförastöd bland demarkvillkoret starkt kommuner sägsSom harväntat som en
medanmarkvillkoret bör kvar,markpolitik. Fem attatt anserenvarasex anserav

invånarantalsamband mellanfinns tydligtmarkvillkoret inte framöver.behövs Det ett
invånare100.000med fleroch markvillkoret. samtliga kommunernaI änsyn sex

tvådetillfrågade markvillkoret kvar.de tjänstemännen bör Däremot äratt varaanser
invånare till markvillkoret.negativamed mellan 50.000 och 100.000kommunerna

deviljat uttala sig eftersomi urvalet har inteTjänstemännen i de minsta kommunerna
markvillkoret.saknar erfarenhet av

pånågra pekarslag.Motiven markvillkoret kommunerför ha kvar Iäratt tre manav
möjligheterhänvisas till deprisdämpande effekt. andramarkvillkorets förmodade I

framförallt detbostadspolitiskamarkvillkoret ställa krav närattsom ges genom
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åter styrmedelgäller ombyggnad. andra markvillkoret allmäntI ettser somman mer
i förhandlingar. möjlighetkommunen ökad styrka kommunen harAtt attsom ger

lån fördel.inte själv psykologiskförfogar markennär överettstoppa ses somman en

åtminstoneandra markvillkoret onödigt, denMen i kommunen.ärattmenar egna
Markvillkoret något Möjligeninte bra instrument priser, det.för begränsaär sägsatt

användaskan det för exempel förtätningsmark. Problemen lösaskanatt statuera
med planmonopolet och aktiv markpolitik.en

Markvillkorets syften och effekter

nedan utifrånHär diskuteras dekommunernas tillämpning och markvillkorets effekter
viktigaste detsyften har förts fram motiv markvillkoret. problemför Ett närsom som
gäller utvärdering markvillkoret syftena har varit otydliga har skiftatoch överär attav
tiden. någraDetta betyder de angivna syftena mindre aktuella idag.kanatt av vara
Syftena är:

förunderlätta kommunerna förvärva för bostadsbyggande.markatt att

begränsa förmarkkostnader bostadsbyggande.att

begränsa byggherre- ochatt entreprenadkostnader.

mål.främja andra bostadspolitiskaatt

Syftena uppnåskan olika vilket också bidrar till tillämpningen skiljar sigsätt, att
från kommun till uppnåkommun. Markvillkoret bidra tillkan syftena fyra sätt:att

Stift

A. kommunen allförvärvar exploateringsmark 41 -
för bostäder

påverkasB. byggföretag avstå från köp 31att -
förmark bostadsbyggande.av

C. kommunen bostadslånavstyrker statligt 31 -
för exploatering privat mark.

kommunen bostadslånD. tillstyrker under 2 4-
vissa villkor.

Att underlätta för kommunerna förvärva mark jör bostadsbyggande.att

Under 1960- och 1970-talen skaffade kommunerna mycket Eftermarkreserver.stora
markvillkorets införande i mitten 1970-talet ökade andelen bostadsbyggandeav
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dennabidragit tilltroligenMarkvillkoret hardramatiskt.kommunförmedlad mark
avgörandefått dethadeunder 1980-talet, efter kommunernautveckling. Men

bostadsbyggandenedgång andelenimarkvillkoret, skeddeinflytandet över en
kommunförmedlad mark.

huvudfråga undervaritmark har inteförvärvaunderlätta för kommunernaAtt att en
markreserver.tillräckligtflestahade de kommunerna1980-talet. det förstaFör stora

blevprivatägd marktill byggandeinställningendet tänkasandra kanFör att mer
eliminerai syftemarkvillkoret knappastmånga håll. användspositiv Numera att

försvåra privatägd mark.byggandeteller

rädsla föravstå från markköpafortfarande kaninte otänkbart företagDet är attatt av
dem.då markvillkoretlån, det enbartinte knappastäratt som oroarmen

hasjälvändamål kommunernaförFrågan också det bordeställas attkan om vara en
Tillkommunförmedlad mark.bostadsbyggandeandeloch högmarkreservstoren

kommunförmedladbostäderna byggsdet ointressantsyvende och sist ganskaär om
ellersådana bostäder blir billigare sättså länge det inte bevisasmark kan annatatt

privatägd mark.debättre byggsän som

bostadsbyggande.markkostnader förbegränsaAtt

markkostnader förbidragit till begränsaMånga markvillkoret har attattanser
spelatmarkvillkorethävdartillfrågade i denna studiebostadsbyggande. Fler de attav

markvillkoret varitstudie hävdarsådan tillfrågaderoll de i Boverketsoch att aven
expansiva regioner. Enmåttliga ibetydelse den markprisökningenavgörande för även

ökademarkkostnadernapåvisagårmöjlig invändning det intekan att attattvara
1980-talet iundertillämpats ändär markvillkoret intesnabbare i kommuner

tillfrågade i dennademarkvillkoret. Endastaktivt tillämpatkommuner tre avsom
deVästerås, uttryckligen utövarstudie, nämligen Göteborg, Linköping och säger att

stöd markvillkoret.köpeskillingkontroll med aven

Även blotta existens,sinmarkvillkoret,det skulle kunna bevisas att genomom
således underlättardetförsvårar ochförvärva markför kommunens konkurrenter attatt
någon avgörandedetta skulle hadet inte säkertkommunens markförvärv, är att

frånrådsällan bortsealltbetydelse för markkostnaderna. harKommunerna attmer
markPåståendet förmedlingöverlåtelser. kommunalmarknadsvärdet vid att av

lånestatistiken.frågai bl uppgifterlägre kostnader sättsgaranterar ura av

begränsa entreprenadkøstnader.Att byggherre- och

På exploateringsansvariga kan konstaterasgrundval intervjuar med kommunala attav
Ävenpåverka ellermarkvillkoret inte tillämpas för valet byggherre entreprenör.att av

så skulle kompetentafallet det dettatveksamtär garantera attattom vore mer
använderbyggherrar förvaltare fick anvisningarna. kommuneroch Ytterst

mark.försäljningbyggherretävlingar eller anbudsförfarande vid anvisning och av
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sällan.myckethävdasbyggherrenhosSärskild kompetens

igenomförsinteexploateringenvillkortillstyrkamöjligheten egenattVad gäller att
sådana villkor.ställerurvaletide 20 kommunernaingakonstaterasregi, kan att av

egenregihindraanledningnågoninte attde flesta kommunernakanSkälet att servara
entreprenader isamband mellannågot tydligtintevisarLånestatistiken egenprojekt.

kostnader.regi och högre

mål.bostadspolitiskaandrafrämjaAtt

påtryckningsmedel fördetidagöverhuvudtagit tillämpas är ettmarkvillkoretNär som
syftet,köpeskillingskontroll. fjärdeDet attellerkravbostadspolitiskatvinga framatt

deförhuvudsyftetdominerande ochhelt ärmål, blivitharbostadspolitiskafrämja
markvillkoret.fortfarande tillämparkommuner som

elleraldrig nästanbestämmelsen tillämpasdärmed inträffat,paradoxala har attDet
bostadsbyggandehindranämligenursprungliga syftet,åstadkomma det attaldrig för att

deochundantaghuvudsakligenmarkvillkoretIstället fungerarmark.privat genom
förhandlingarna.iexploatörenställa kravhärmedmöjligheter attgessom

ställassamtliga, kunna ävenintedessa krav,allra flestaskulle desjälva verketI omav
har kommunernakommunförbundetvid SvenskaEnligt juristermarkvillkoret.utan

inklusive förolika grunderradavstyrkalåneförordningamamöjlighet att engenom
bostadsförsörjningsför-tillhänvisakunnaskulle ävenmarkpris. Kommunenhögt

ombyggnad.angåendeställa kravkunnaordningen för att

bostadspolitiskaställamarkvillkoret förtillämpningenockså atttilläggasbörDet att av
framförallt itillämpasMarkvillkoretföreteelse.någon omfattandeingalundakrav är

kraftigtminskatharombyggnadsverksamhetenombyggnadssammanhang. Nu när
många håll.aktualitetmarkvillkoretförlorar
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INTERVJUPERSONERBILAGA A

IntervjupersonKommun

FastighetskontoretMarkavdelningen,Chef,Hedlund,UnoGöteborg

FastighetskontoretLåneavdelningen,Berglund, Chef,Krister--
Exploateringsbyrå, FastighetskontoretChef,Jönemo,RuneMalmö

KanslichefHallberg,ThomasBurlöv4.

ByggnadschefUlf Persson,- -
PlanchefForsman,JanSalem

ExploateringschefEriksson,Karl-ErikSollentuna7.

StadsbyggnadschefHellsten,PeterTyresö

ExploateringschefSylvan,ChristofferEskilstuna

ExploateringschefLindskog,BengtHelsingborg10.

FastighetskontoretFörvärvsavdelningen,Chef,Ericsson,BillLinköping11.

FastighetsdirektörDahlkvist,GunnarSvenVästerås12.

Fastighetskontoretchef,TekniskHåkan Spett,Kiruna13.

FastighetschefNordenskjöld,NilsSandviken14.

exploateringschefochBergquist, Mark-Claes-Göran15. - -
StadsingenjörSchuch,EinarSträngnäs16.

KommunjuristRyderås,StigSurahammar17.

exploateringschefochMark-Wikström,AndersBollnäs18.

ByggnadschefNilsson,Leksand Lennart19.

Åslund, MarkingenjörMargareta20 - -
FastighetschefNilsson,Stenungsund Bengt21.

MarkingenjörEinarsson,StigVetlanda22.

ByggnadsinspektörHåkan Olofsson,Vindeln23.

FastighetschefKarlsson,Tingsryd Bo24.
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SAMMENDRAG

Høsten 1989 innførte Sverige regler for anerkjennelsenye typegodkjenningav avbyggeprodukter fra andre nordiske land. Konkurransekorniteen ønsker å undersøke
denne ordningen har fungertom hensikten, haretter engasjert SENECAog

Partners vIvar Foss åtil ennomføre oversiktsundersøkelse på dette området.en
Undersøkelsen gjennomført i mars-april 1991.er

Norsk eksport endel viktige byggevarer til Sverigeav utgjorde i 1990 NOK 1344
mill. De viktigstetre Betongelementervaregruppene 329 rnill.,er: etc.
prefabrikerte bygninger bygningselementer i 261 rnill.,og vinduertre 195 rnill..
For alle disse har eksporten byggetvaregruppene fra 0 i 1988 tilomtrentseg opp
det angitte nivå i 1990. I 1991 de fleste leverandører medregner reduksjon ien
sin eksport.

Utviklingen i san1handelen må bakgmnn konjunkturutviklingenses i deav to
land. I Norge hadde markedet betydelig årenei 1986-88,en topp nåhar faltmen
med 20%. Samtidig fikk byggemarkedetover i Sverige høykonjunktur.
Leveringssituasjonen høyt prisnivå tiltrakk i denneog perioden norske leverandører.
Det åtil konjunktursituasjonener grunn anta at den viktigste enkeltårsak til dener

veksten i eksportenstore norske byggevarer til Sverige 1988-90.av

Et hovedformål med ordningen nordisk typegodkjenning åom bedrevar
markedsadgang for byggevarer fra andre nordiske land, for åderved dempe presset
på det overopphetede byggemarkedet i Sverige. Det fremgår ovenfor eksportenat

norske byggevarer har øktav betydelig. Virkningen godkjenningsordningen iav
forhold til konjunktureffekten imidlertid åvanskelig bedømme.er

Et vesentlig element ved nyordningen å lette de administrativevar prosedyrene.
Dette åtil fungereut hensikten.ser etter Imidlertid må klar deman vare atoverpraktiske utslag varierer mellom Nordisk samarbeid gjennomvaregruppene. mangeår har lagt forholdene til for gjensidigrette anerkjennelse på flere viktige områder,
uavhengig den svenske ordningen fraav 1989.nye måMan også klarvaere atoverde ledende norske leverandører hadde sine produkter godkjent i Sverige før den

ordningen ble innført. Størstnye betydning ordningen åtil ha hatt forser ut
bygningselementer prefabrikerte hus iog dørertre, vinduer.samt og

Forøvrig det grunnleggende forutsetninger en kravene til sikkerhet,at helse ogmiljø skal opprettholdes. På dette området har det lite problemer.vart Bare for
enkelte produkter har det spørsmål vedr.vart likeverdigheten mellom svenske ognorske krav. Selve kontrollordningene åtil ha fungertut hensikten.ser etter

Til slutt må påpeke den psykologiske effekt nyordningen. Enav
spissformulering fra forrepresentant deen norske godkjenningsordningeneen av
kan stå for undersøkelsensmottosom resultat:

Nå industrientror handelshindereneat borte. Før troddeer de hindereneat var
nesten uoverstigelige. Ingen delene helt riktig.av er
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INNLEDNING

anerkjennelseforreglerSverigeinnførte av1989Høsten nye
Ordningenland.nordiskeandrefrabyggeprodukterfortypegodkjenning

detmarkedindreEFsetableringenfor ogforløper avkan ensomses
1992.frasarnarbeidøkonomiske utgangeneuropeiske av

dennevirkningenå undersøkeønsker nyeKonkurransekomiteen av
eventuelledeundersøkelsedelsgjelderDetteordningen. aven

effekterkonkretedelsopplevd,harmarkedetiaktøreneproblemet som
prisereksportvolum,på etc.

frabrevgiennomfikkvIvar Foss,Partners,SENECA
giennomføreåoppdragi20.2.91Konkurransekomiteen en

igjennomførtUndersøkelsenområdet.på detteoversiktsundersøkelse er
mars-april 1991.

vedmetodikkenbeskrivelsekortfattetinneholder avDenne rapporten en
tilNorgefrabyggevarereksportfortallsentraleendelundersøkelsen, av

nyordningenformålene medhvordan ervurderingSverige avenog
Foss.Ivarutarbeidetoppfylt. Rapporten aver

METODIKK

underlagtprodukter tvungnekonsentrerteUndersøkelsen ersomomseg
4tilsammenfinnesDeti Norge.godkjenningsordningerfrivilligeeller

kortfattetordningeneOmfangetfrivillige.14ordninger eravtvungne og
fra Statensbrevutdragi vedleggbeskrevet aversom

Sverige 26.5.89.BostadsdepartementetNorge tilbygningstekniske etat

betydeligharbyggevarer etkonsentrertundersøkelsen somVidere omer
betydningøkonomisklitenEndel eromfang.økonornisk varer av

kapittelfremgåraktuelleutelatt. De avvaregruppene

tilfra NorgeproduktereksporttilbegrensetUndersøkelsen aver
til Norge,Sverigefrabetydelig eksportogsåforegårSverige. Det en

studert.ikkesamhandelendeldenne eravmen

ipå intervjuer, møterbasertvesentlige enteni detUndersøkelsen er
følger:fordelerIntervjuenetelefon.eller somsegpr.
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Godkjenningsordninger 8
Bransjeorganisasjoner 7
Bedrifter 11
Generelt
Sum 28

En liste intervjuene finnes i vedlegg Alle fikkover henvendelsersom
har bidratt positivt til undersøkelsen fortjener takk for dette.og

Forut for intervjuene ble sentrale dokumentet gjennomgått. En liste
referansene finnes i vedleggover

Etter oppdraget pâbegyntat ble klar entreprenørselskapetvar atover
Skanska ville minimesse 3.4.91 for norske leverandørerarrangere en av
byggevarer til det svenske marked. Med velvillig bistand fra Skanska ble
det gjennomført enkel spørreundersøkelse til de 16 deltakerne.en 11
besvarte spørreskjemaet. Kopi spørreskjemaet finnes i vedleggav

Det ble videre bedømt åviktig frem bilde det økonomiskesom et av
omfang eksporten byggevarer fra Norge tilav Sverige. Statistikkenav
på dette området dårlig fordi byggevarer faller innenforer rekkeen
andre i statistikken. Et problemvaregrupper fortallannet 1990atvar
måtte frem dersom effektentas godkjenningsordingen fra 1989 i detav
hele skulle kunnetatt vurderes. Norges Eksportråd verdifull bistandytet
i arbeidet med innsamling statistisk materiale. Flereav av
bransjeforeningene bidro også.

NORSK EKSPORT AV BYGGEVARER TIL SVERIGE

På bakgrunn kriteriene i kapittel 2 antall viktigeav eter varegrupper
valgt eksporttall forut 1990 angitt i tabell påog 1 side. Forer neste

de viktigste ogsånoen det gittav tall for 1988varegruppene 1989.er og
På den begrensede statistikkengrunn dessverreav tabellen ikkeer
fullstendig.

I 1990 utgjorde den samlede eksport for de utvalgte NOKvaregruppene
1344 millioner. De viktigstetre deres andelvaregruppene, og av
totalen, var:

mill. NOK %
Betongelementer 329etc 24
Prefabrikerte bygninger og
bygningselementer i 261 19tre
Vinduer 195 14
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BYGGSEKTORENTABELL l z

SVERIGETILEKSPORTNORSK

NOKMill.
199019891988

248Byggematerialer
130Trelast
117,9Sponplater

346Byggevarer
53,028,78Dører

194,5134,613Vinduer
32,818,7Kjøkkengarderobeinnredninger
564552låser, beslaghengsler,

9,8VVS

750bygningselementerbygningerPrefabrikerte og
260,90el. iBygn. treog

12,6el. i plastBygn. og
32920113Betongelementer etc.
147el.prefabrikerte bygn.Andre og

1344Samlet sum

dører,andreenkelteforviktigstealle deFor samttre varegruppene,
0frabyggetkjøkkengarderobeinnredningen eksporten omtrenthar oppseg

dissefor1990tilfra 1989nivå Veksteni 1990.angittei 1988 til det er
viktigeeksportensåledes tvilingen50-60%. Det at avomergruppene

fra til 1990.sterkt 1988øktharbyggevarer

eksportørEnskal kommenteresi tabellen størrcNoen naermere.posteneav
utstrekningSverige itileksportennorskeoppgir den stortrelast atav

deunderlagtikkedermedblirtrelastenland. Dennetil andrereeksporteres
godkjenningsordningene.svenske
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tilleggI til de byggematerialer angitt i tabellen, kunne detsom er vzert
åønskelig med rekke andre. For finnesgipsplater ikketa offentlige tallen

på det lille antall produsenter. En fullstendig statistikkmegetgrunn av mer
burde dessuten med trefiberplater, taktekkingsmaterialer, mineralulltatt etc.
For parkett det uoverensstemmelse mellom offisiell statistikkstorer og
produsentens Disse tallene derfor utelatt.oppgave. er

Under prefabrikerte bygninger bygningselementer utgjør andreog
prefabrikerte bygninger elementer betydelig volum. Innholdet i denneetog

ikke kjent, såkalteomfatter bl.a. multielement bestårgruppen er men som
gipsplater isolerendemed kjerne skumplast.av av

Utviklingen i samhandelen med byggevarer mellom måNorge Sverigeog ses
på bakgrunn konjunkturutviklingen i de land 1985-1991. For Norgestoav
vedkommende utviklingen illustrert i figur Figuren viser utviklingen ier
det samlede bygg- anleggsmarked i Norge fra 1980 til 1992. Markedetog
hadde betydelig årenei 1986-88. Fra 1988 til 1990 falttopp markedeten
med 20%.

Under høykonjunkturen 1986-88 bygget norske produsenter sin kapasitet.opp
Samtidig det i denne perioden betydelig import byggevarer,var en av
spesielt fra Sverige.

I 1989-90 hadde byggemarkedet i Sverige tilsvarende høykonjunktur.en
Leveringssituasjonen prisnivåhøyt tiltrakk i denne perioden norskeog
leverandører. Det åtil konjunktursituasjonen denanta ater grunn er
viktigste enkeltårsak til den veksten i eksport norske byggevarer tilstore av
Sverige i 1988-90.

forbindelseI med intervjuundersøkelsen ogsåble det utsiktene forspurt om
1991. Byggemarkedet i Sverige nå vei ned de fleste leverandørerer og

med reduksjon i sin eksport, fra til 30-40%.regner en prosentnoen
Spesielt leverandørene betongelementer med betydelig nedgang.av regner en

Rundspørringen til deltakerne i Skanskas minimesse gir positivt bilde.et mer
Disse leverandørene med økt eksport til Sverige i 1991 i forhold tilregner
1990, fra NOK 210 til 280 mill. for de 11ca. svarte.som
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Figurl
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GODKJENNINGSORDNINGER OG VlRKNINGlEN AV DISSE

Forordning godtakelse byggeprodukter godkjcxut i annetsom0m av cr
nordisk land.

trådte i kraft 15.svenske forordning ble vedtatt 17. L989Denne august og
bygger proposisjon ble frcmmet 22.september 1989. Den marsen som

1989.
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Hovedinnholdet i ordningen bygningsnemdene szerskilt prøvingat utener
inntil 1991, skal godta byggeprodukter godkjentutgangen etav som er av
anerkjent i andre nordiske land. Slike produkter skal likestilles medorgan
produkter typegodkjent eller tilvirkningskontrollert i Sverige.som er

For Norges vedkommende følgende godkjenningsorgan anerkjent:er
Statens Bygningstekniske Etat
Godkjenningsnemda for Bygningselementer
Kontrollrådet for betongprodukter
Direktoratet for Brann- Eksplosjonsvernog
Norges Standardiseringsforbund

Ordningen ble innført tidspunkt da byggemarkedet i Sverigeet var
overopphetet. Kapasiteten i byggevareindustrien fullt utnyttet,var og
arbeidsledigheten blant påbygningsarbeidere år.lavere 20 Følgenenn over

markedsforstyrrelser i form lange leveringstider prisøkning.var av og

Forordningen innebaerer lettelse i importbestemmelsene åmenten som var
motvirke denne utviklingen.

En viktig bakgrunn for forslaget internasjonaleden utviklingenannen var
hadde särskilt aktualitet gjennom pågående åEFs arbeid for etableresom

det indre marked samarbeidet åmellom EF forEFTA-landene sikreog og
disse tilsvarende markedsadgang. En viktig forutsetning for ordningenat
kunne giennomføres mangeårigedet nordiske samarbeid alleredevar som
hadde ført til høy grad både påharmonisering, kravsiden m.h.t.en av og
prøvemetoder andre kontrolltiltak.og

Det har videre klar forutsetning den ordningen ikke skullevaert aten nye
føre til lavere sikkerhet eller kvalitet. Overensstemmelsen mellom de
nordiske sålands krav god i allmennhet gikk fra produkterat ut ater man

oppfyller ogsåkravene i nordisk land oppfyller svenske krav.ettsom

ogsåOrdningen burde stimulere åtil ytterligere innsats for til nordisk
gjensidighet spørsmålenei pånasjonal godkjenning byggeområdet.om

Ordningen tidsavgrenset frem til 1991. Boverketnevnt utgangener som av
opplyser forlengelse frem nåtil 1992 vurdering.underat utgangenen av er
En slik forlengelse vil kunne føre til ordningen glir naturlig i denat over

europeiske ordningen for gjensidig godkjenning undernye som er
forberedelse i europeiske EøSøkonomiske samarbeidrammen av og
underliggende ordninger.
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formåletordningen virket4.2 Har etter
miljø skal gpprçttholdes.sikkçrhçt, hçlsg4.2.1 Krav gg

kravene degmnnleggende fomtsetning har sider: selveDenne to og
oppfylt.skal sikre kravenekontrolltiltak atsom er

lite disseIntervjuundersøkelsen viser det har problemervaartat
spørsmålområdet. vedr.for produkter har detBare enkelte vaart

gielder:kravene. Dette
godkjent iMonteringsferdige skorsteiner Norgesom er-

godkjent iBrannskillende dører Norgevegger og-
innholdetSverige i innførte krav vedr.Sponplater, der 1990 nye-

formaldehydav
skumplast etc. Sverige 1.1.91Freonholdige produkter der pr.-

innførte kravnye

åKontrollordningene til ha fungert hensikten. Detut etter erser
ikke meldt svikt disse.eller andre problemet medom

må4.2.2 De administrative grdninger Qngere
formål åtil oppfylt ubetydelige reservasjoner.Dette medutser were

Både produsenter kontrollmyndigheter i foruten Boverket,Norge,og
ogellermelder ordningen akseptert problemet klager.at utener

i meldtIngen de deltakerne Skanskas byggevaremesse har11av om
problemet.

måI denne forbindelse bemerkes nordisk samarbeid giennomdet at
år hadde lagt forholdene til for gjensidig anerkjennelserettemange

på områder,flere viktige frauavhengig svenske ordningendenav nye
1989.

En viktig slik ordning produktreglene utarbeidet Nordisker som er av
Komite for påBygningsbestemmelser. finnes følgendeDet slike14
hovedorrxråder:

brann-
sponplater-
sanitaermateriell VVS-

En viktig ordning den nordiske forkontrollavtalearmen er
betongprodukter fra 1982. Denne har lagt grunnlaget for en
omfattende nordisk samhandel med betongelementer.

Også på områdetandre finnes det eller mindre ofñsiellemer
standardkrav, f.eks. for trematerialer.
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for anerkjennelse andre nordiskesvenske ordningenDen av
å betydning forgodkjenningsorgan, til ha hatt størstutser

forprefabrikerte hus i dørerbygningselementer tre, samt ogog
produktområderviktige medvinduer. i kap. detteSom 3nevnt er

fra til Sverige.vekst i eksporten Norgestor

ordningen klart ført tilden svenskedisse produktgrupper harFor nye
enklereadrninistrasjon, reduserte kostnaderenklere dermed ogogen

vinduerfor leverandører. For dørermarkedstilgang norske og
f.eks.mindre unntaktekniske krav med enkelteaksepteres norske

må produktenebarnesikring. bygninger bygningselementerFor og
konstrueres i med svenske krav.samsvar

har betyddordningen for disse produktgruppeneSelv den svenskeom
også å deviktig klarlettelse, det at størsteover ogen vazreer

på førsvenske markedettoneangivende inne detleverandørene var
haddeordningen Disse leverandøreneden kom høsten 1989.nye

således måttet typegodkjenningernødvendigeskaffe de etterseg
tidligere svenske ordninger.

for fra andre4.2.3 Fgrgrdninggn skal hggre markgdsadgang byggevargr
nordiske land

åhovedformål iordningen lette markedsadgangenEt med envar
byggevareindustri fulltsituasjon da kapasiteten i svensk utnyttet ogvar

leveringstiderdet markedsforstyrrelser i form langeoppsto ogav
prisøkninger.

å forordningenkomplisert i hvilken gradDet metodisk vurderesetter
prisnivået.påvirketfra leveringssituasjonen1989 og

inkl. prefabrikerteVi kan imidlertid konstatere norske byggevarer,at
bygninger bygningselementer, i perioden 1988-90 har kommetog
vesentlig inn det svenske marked tidligere. Dettesterkere erenn

omtalt i kap.naermere

åprisnivåetVirkningen vanskeligdenne import i Sverige detav er
uttale tilpasset svenskeDe norske leverandørene detseg om. seg
prisnivået. importen harFor de hvor den norskevaregrupper en
betydelig førtandel det svenske marked, kan importen ha til atav

unngått,ytterligere prisstigning effektdenne eventuelle kaner men
måles.vanskelig
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kravkundenesmåttet oppfylleogsåharproduktene ogimporterteDe
nødvendig gradiharLeverandørenekvalitet.tilforventninger

såvidt kanharmarked,svenskekvalitetsnivået dettil setilpasset og
vinduer, harf.eks.produkter,enkelteForkvalitetskravene.oppfylt

omtale.positivfåttprodukternorske megeten

måforordningsvenskedenbetydningenvurdere manNår skal avman
bleordningenDaeffekten.psykologiskedenikke glemmeheller

ipublisitet Norge.atskilligdenfikk1989innført høsten
påleverandøreneinformertebransjeforeninger enKontrollorgan, etc.

svenskefor detinteressetil øktutvilsomtførtemåte. Detteutførlig
Enovervurdert.også tildelsbleordningenBetydningenmarked. av

følgendegodkjenningsordningenenorskedefor garepresentant aven
spissformulering:

detroddeFørborte.handelshindereneNå industrien at ertror
heltdeleneIngenuoverstigelige. erhinderene nesten avat var

riktig.

iforskjellenpå betydningenpekttidligereVi har av
viktigsteden1988-90Sverigekonjunkturutvikling i Norge somog
Sverige. Dentilbyggevarernorskeimportenkeltårsak øktetil den av

hartypegodkjenningnordiskanerkjennelsemedordningensvenske av
forskjelligeutvikling. Depositivetil dennemedvirketklarthelt

å kvantifisere.vanskeligimidlertidbetydningfaktorers er

rdikmrkedofrirfrrninnrnfrl4.2.4 r
niihilnrikmntr

typegodkjenningnordiskvedr.ordningensvenskedenforPrinsippet
nåordningerdemedtil fellesbyggeområdet, har sommeget

positivedeSlikmarked.europeiskefrie settfor detutvikles er
verdifulle.ovenforbeskreveterfaringer ersom

andreellertil Norgeførtharordningenmedkjentikke atVi ater
svenskeanerkjennelsetilsvarendeåpnet forland harnordiske aven

ordningerdebakgrunnmå imidlertidprodukter. Dette somavses
bleordningensvenskefør dennordisk plan,etablertallerede var

SverigeihøykonjunkturMedavsnitt 4.2.2.kfr.i 1989,innført og
saerligikkehellerhar det1989-91i vmrtlavkonjunktur Norge

Imarked.norskeå detinnleverandørerattraktivt for svenske
betydeligimidlertiddet1986-88høykonjunkturden norske envar

Sverige.fratil Norgebyggevarerimport av
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Gjenstående4.3 handelshindere
forbindelseI med intervjuundersøkelsen ogsåhar flere de intervjuade tattav

handelshindere andre de omtalt ovenfor. Dettyperopp av enn som er som
spesielt oppfattes problem de hindringer legges i veien foretsom er som
bruk norsk arbeidskraft i Sverige. Dette aktuelt dels i forbindelseav er
med leveranser byggevarer, f.eks. montering elementbygg. Mestav av

irnidlertid problemstillingen for norske entreprenørtjenesterutpreget ier
Sverige. Slike tjenester også fåtthar oppsving i forbindelse medet
høykonjunkturen 1989-90. Norske ogsåhar i utstrekningentreprenører stor

inntrukket pånorske byggevarer de prosjekter hvor de engasjert. Deter
viktigste problemet i denne forbindelse den svenske AMF-forsikringen,er

bygger avtale mellom Arbeidsgiverforeningen i Sverige.DOsom en og
pålagtNorske bedrifter åblir delta i denne forsikringsordningen, hvor

premien utgjør 4% lønnskostnadene. såledesDen utgjør betydeligca. etav
kostnadstillegg.

Ordningen oppfattes konkurransevridning hovedårsaker:tosom av
å fåFor utbetalinger måordningen firmaet drive virksomhetetter-

sammenhengende åri i Sverige. Dette ikke aktuelt itre er
forbindelse med bygge- anleggsprosjekter.og
Norske arbeidstakere allerede dekket liknendeer av en-
forsikringsordning fra norsk side. Kravet deltakelse i den svenskeom
ordningen såledesinnebaerer dobbeltdekning.en

Enkelte andre ogsåordninger ble har liten betydning i forholdnevnt, men
til AMF-forsikringen.
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BYGGEPRODUKTERGODKJENNINGSORDNINGER FORNORSKE
bygningstekniske 26.5.89fraRef. brev. Statens etat

ORDNINGERTVUNGNE

bygningstekniske1.1 Statens etat
Godkjenning av:

varmeanleggrøykkanal og-
plastbygningsmaterialer av-

folie til hallerduk og-

klassifiseringBrannteknisk etc.

bruksomrâde produkter ikke larfor delFastsettelse som segenav
klassifisere.

bygningselementerGodkjenningsnemda for1.2
for bygninger ikkefabrikkframstilte elementetGodkjenningsordning for som

på byggeplassen.lar kontrollereseg

etasjeskillere,hovedbygningsdelertilOrdningen omfatter elementet som
takkonstruksjoner.vegger og

Kontrollrådet betongprodukter1.3 for
tilframstilte betongprodukterfor fabrikkmessigGodkjenningsordning

bygninger konstruksjoner.og

i produksjonsklasser.inndelt følgendeProduktene er

Fabrikkblandet betongKlasse A
til husbyggingBetongprodukterKlasse B m.v.

avløpsformålBetongprodukter tilKlasse C
Slakkarmerte betongelementer, alleKlasse D typer

allebetongelementer,Klasse E For- typeretterspenteog
Klasse F Lettbetong

avløpsledningerKlasse Tetningsringer gummi tilG av
BetongprøvingsstasjonerKlasse H
ArmeringsstålKlasse K

Klasse L Kumlokk
Klasse M Sement



Kontrollen produktene i produksjonsklasse FAav tvungen.er-
Kontrollen produktene i produksjonsklasse G M frivillig ordning.av er en-

1.4 Direktoratet for brann eksplosjonsvemog
Godkjenning forbrenner eller flytende brensel.utstyrav som gass

håndslukkeapparater.Godkjenning av
Godkjenning brenseltanker.av

FRIVILLIGE ORDNINGER

2.1 NS-sertiñsering
Sertifisering diverse bygningsprodukter i.h.t. Norsk forStandardav en
produktet.

2.2 NBl kvalitetssertiñsering
Kontroll- sertiñseringsordning for byggevarer bygningskomponenterog og

ikke kan NS-sertiñseres eller omfattes etablert godkjennings- ellersom av en
kontrollordning.

2.3 Norsk sponplatekontroll
Kontrollordning for sponplater til formål.konstruktive

Kontrollen skjer i henhold til NKB produktregler Produktregler fornr.
spånplader.

2.4 Norsk trelastkontroll
Kontrollordning for konstruksjonstrevirke.
Omfatter visuelt maskinelt trevirke.sortertog

2.5 Takstolkontrollen
Kontrollordning for fabrikkframstilte takstoler.

2.6 Norsk Limtrekontroll
Kontrollordning for limtrekonstruksjoner.

2.7 Norsk impregneringskontroll
Kontrollordning for impregnert trevirke.

Trelansten inndeles i klassene M, A B Norsk Standard 3190;etterog
Impregnering trevirke.av
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VIF-kontrollen2.8
varmeisoleringsproduktene.tilegenskapenekontrollereFastsette og

varmeledningstall,laboratoriemålteprodukts ogFørstegangsfastsettelse etav
produktene.stikkprøvckontrollårlig av

vinduskontrolldør-Norsk2.9 og
vinduer.for dørerKontrollordning og

teglkontrollNorsk2.10
teglstein.forKontrollordning

mørtelkontrollNorsk2.12
tørrmørtler.fabrikkframstilteforKontrollordning

konstruksjonsbetongtilPilsettingsstolfer2.13
konstruksjonsbetong.tilsettingsstoffer tilforGodkjenningsordning

i 5 klasser:inndelesTilsettingsstoffene

LklassestofferLuftinrxførende
PstofferplastiserendeVannreduserende
A2stofferHerdingsakselererende
R1stofferStørkingsretarderende
IInjeksjonsstoffer

sanitaannateriellforGodkjenningsnemda2.14
sanitaermateriell.forGodkjenningsordning
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INTERVJUUNDERSøKELSE

Godkienningsorgan
Statens bygningstekniske etat
Godkjenningsnemda for bygningselementer
Kontrollrådet for betongprodukter
Norges Standardiseringsforbund
Norsk Sponplatekontroll
Norsk Dør Vinduskontrollog
Godkjenningsnemda for Sanitaerrnateriell
Norsk sekretariat for Nordisk Komite for Bygningsbestemmelser NKB

Bransjeorganisasjoner
Landsforeningen for Bygg Anleggog
Norsk Betongindustriforbund
Norske Byggevareprodusenters Forening
Trehusindustriens Landsforening
Trelastindustriens Landsforening
Trevareindustriens Landsforbund
VVS-produsentenes Landsforbund

Bedritter
Aker Entreprenør
Block Watne
Johs. Rasmussen
Løvenskiold-Vzekerø
Moelven Bolig
Moelven Systembygg
Multielement
Norsk Jernverk
Norsk Tegl
Norske Skog
Skanska

Generelt
Norges Eksportråd
Boverket Sverige
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EKSPORT AV BYGGEVARER TIL SVERIGE
SPøRRESKJEMA

Firmaets adresse:navn og ............................................................... ..

Kontaktperson Navn : ............................................................. ..Telefon : ............................................................. ..Telefax : ............................................................. ..

Eksportvolum mill. NOK. Gjerne tilnermede tall

1988 1989 1990 anslag1991

Sverige innførte høsten 1989 godkjenningsordning foren ny
byggevarer fra de nordiske land. Denne innebaerer at varer som

på vilkårgodkjent f.eks. i Norge visse aksepteres i Sverige,er
det krevesuten at godkjenning.ny

Har denne nyordningen hatt såbetydning for Deres produkter I
fall hvilke

Underskrift
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Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Finansdepartementet
Personregistreringinom arbetslivs-, forsknings- och Finansiell tillsyn. [2]
massmedieomrádena, [21] Sportsligm.m. och ekonomisk utveckling inom ochtrav-HIV-smittade ersättning för ideell skada.[34] galoppsporten. [7]-
Påföljdsfrågor. Frigivning från anstalt, [45] Beskattning lcraftföretag. [8]m.m. av

Kapitalavkastningen i bytesbalansen.
Tre [27]expertrapporter.Utrikesdepartementet
Räkna med miljön Förslag till och miljö-natur-Statensroll vid främjande [3]export.av räkenskaper. [37]

Bistånd internationella organisationer. [48]genom Räkna med miljön Förslag till och miljö-natur-Bistånd internationella organisationer. Annexgenom räkenskaper.Bilagedel. [38]
Det multilaterala biståndetsorganisationer. [49] Alkoholbeskatmingen. [52]
Bistånd internationella organisationer. Annexgenom
Sverige och u-ländema i FN återblick. [50]en Utbildningsdepartementet-
Bistånd internationella organisationer. Annexgenom Särskolan primärkommunal skola. [30]-enSärstudier. [51]

Statensarkivdepåer. En utvecklingsplan till år 2000.
[31]

Försvarsdepartementet Examination kvalitetskontroll i högskolan. [44]som
Skola skolbarnsomsorgKapitalkosmader helhet.inom [54]försvaret. Nya former för en- -

finansiell styrning. [20]
ArbetsmarknadsdepartementetBrandenpå Sally Albatross. Den 9-12 januari 1990. [33]

Forskning och teknik för flyget. [53] Flykting- och immigrationspolitiken. [1]
Spelreglemapå arbetsmarknaden.[13]
Kompetensutveckling utmaning. [56]en-Socialdepartementet Arbetslöshetsförsälcringen finansierings--Utvärdering SBU. StatensBeredning för [57]Ut-värde-av systemet.

ring medicinsk metodik. [6]av
Lokala sjukförsäkringsregister [9]
Informationens roll handlingsunderlag Bostadsdepartemntetstyrningsom -och ekonomi. [l5]. Ett BFR Byggforskningen på 90-talet.nytt [23]-Gemensammaregler lagstiftning, klassifikationer och- framtidaDen länsbostadsnämnden.[43]informationsteknologi. [l6].
Forskning och utveckling epidemiologi, kvalitetssä-- Industridepartementetkring och Spris utvecklingsprojekt. [I7].
Informationsstruktur för hälso-och sjukvården Översynen lagstiftningen träfiberråvara.- [22]av omutvecklingsprocess.[18]. Ett turistråd. [58]nyttNågra frågor i anslutning till arbetsgivarperiod inomen
sjukpenningförsäkringen. [35] Civildepartementet
Aborterade foster, [42]m.m. Affärstiderna. [10]Handikapp, Välfärd, Rättvisa. [46]

Affärstidema. Bilagedel. [11]På exempel på förändringsarbetenväg inom- Ungdomarnaoch makten.[12]verksamheterför psykiskt störda. [47]
Visst går det an Del 2 och [24]
Frikommunförsöket Erfarenheter försöken medKommunikationsdepartementet av

friare nämndorganisation. [25]enDen regionala bil- och körkortsadministrationen. [14] Kommunala entreprenader.Vad möjligtär En analysÖverenskommelserStorstadenstrañksystem. om rättsläget och det statliga regelverkets roll. [26]avtrafik och miljö i Stockholms- Göteborgs-och Malmö-
regionerna. [19]
Säkrareförare [39]
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konkur-kartläggningSverigei avKonkurrensen en- [28]ochDel 1branscher.i6lrensförhállandena
kom-statliga,vissaihälsoundersökningarPeriodiska
[29]anställningar.landstingskommunalamunalaoch

[36]förnyelse.ochkunskapNy
stabsfunktionerochservice- nyMarknadsanpassade -

ochmyndighetertillstödet rege-organisationav
[40]ringskansli.

stabsfunktionerochservice- nyMarknadsanpassade -
ochmyndighetertillstödet rege-organisationav

[41]Bilagedel.ringskansli.
Delvälfärd.ökadförKonkurrens
Del 2.välfärd.ökadförKonkurrens

[59]Bilagor.välfärd.ökadförKonkurrens

Miljödepartementet
[4]framtiden.iMiljölagstiftningen
Bilagedel.framtiden.iMiljölagstiftningen

[5]analys.ochkartläggningSekretariatets
[32]organisation.ochuppgifterNaturvårdsverkets
miljökonferensFNstillnationalrapport omSveriges

[55]1992.UNCEDutvecklingoch -
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