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BILAGA

1

FÖRARBETEN

KONKURRENSLAGENS

Prissamarbete

1978

Konkurrensutredningen

Konkurrensutredningen
förbjudas.

När det gäller skadeverkningarna

företag

innebära

att priset

får ett skydd

kommer

Detta

kan

som har de

priset att ligga på

vid

kalkylering

prissättning.

och

De

mer

företagen skaffar sig större vinster genom lägre kostnader utan att

detta kommer konsumenterna

de mer effektiva
överlägsenhet

till godo. Ytterligare

företagen

följd

till

komma till uttryck

risk för att företagsstrukturen
Faran
Såväl

en skadlighetsaspekt

pekade på är att konkurrensviljan

konkurrensutredningen

verkningar

andra.

också i andra avseenden är ägnat att leda till skadliga

återhållsamhet

minskad

påtaglig.

från

konkurrens

Redan kännedom om de övriga samverkandes agerande kan leda

verkningar.

effektivt.

mot

skall kunna bestå. Därmed

en för hög nivå vilket

rationella

antingen öppen

sätts så högt som krävs för att de företag

högsta kostnaderna

till

av prisbindning,

att en sådan för med sig att även mindre

eller dold, påpekade utredningen
effektiva

skulle

ingående i vad mån priskarteller

diskuterade

för

ytterligare

kort

beträffande

som

av samarbetet

i prissättningen.

avtrubbas eftersom
hindras

att låta sin

Detta innebär en allvarlig

inte anpassas till vad som är rationellt
prisökningar

är vid

lång sikt innebär

prisbildningen

som

sådant

och

förhållande

detta samhällsskadliga

och näringslivets

effektivitet.
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Utredningen

hänvisade till att endast

fall av prisbindning

hade accepterats

sedan KBL trädde i kraft. En mängd avtal av denna innebörd hade hävts och
vid tiden för utredningen

fanns endast ett 30-tal bindande avtal redovisade

registrering

öppet genom

var att prisbindning

i kartellregistret.

mellan

konkurrenter

från det marknadsekonomiska
skadlig verkan.
innebar

normalt
förbud

hade införts

På grund

gick

självständiga

däribland

var prisbindningen

av detta fann utredningen

utredningen

in på en prissättning

Det

här fråga

är alltså

företagare,

säljorganisation

som
USA,

redan då

skäl att föreslå

ett

de därefter
arbetande

som en enhet.

organisation

förutsätter

från att konkurrera

priskonkurrensen
med varandra

service, distribution

vid tidpunkten

för utredningen

en bedömning

utredningen

av för-

ger vinster

personal,

produktutveckling

m.m.

utredningen

säljorganisation

den

uppträder

åsätts

priser.

samma

också i fråga om produktegenskaper,
I kartellregistret

säljorganisationer

ofta kan ha positiva

fanns

registrerade.

med en säljorganisation

från rationaliseringssynpunkt,

fann

sidor på så sätt att
t.ex. genom lägre

Det kan också vara fråga om minskade
marknadsföring,

Just den typen
påtagliga

i en sådan

helt. Mestadels avstår de samarbetande

och nackdelar

fakturering,

att en av de sam-

Samarbetet

produkterna

ett fyrtiotal

totala sälj- och transportkostnader.
för

spela ut dem mot varandra,

och marknadsföring.

att en säljorganisation

samordningen

att

genom en
som förut

för allas räkning.

normalt

som är

Mot sina kunder,

Med detta kan jämställas

försäljningen

Därmed elimineras

sortiment,

om att konkurrenter,

bolag eller en förening.
- ett

sköter

som sker i en gemensam

går samman om att sälja sina produkter

kanske har kunnat i viss utsträckning

enligt

utveckling

mot såväl öppen som dold prisbindning.

säljorganisation.

utgifter

är ägnat att leda till

i flera länder,

Även inom EG-râtten

och Norge.

drog

utgör ett sådant avsteg

Man hänvisade också till en internationell

otillåten.

Därefter

Vid

i princip

systemet som generellt

att priskartellförbud

Västtyskland

Den slutsats utredningen

lagerhållning

av samordningsvinster

skillnaden

som medel och samarbete

mellan

och

utgjorde

samverkan

där var och en själv

med
sköter

9
samma lägsta pris e.d. Rationaliseringsef-

men alla tillämpar

försäljningen

På produktionssidan

fekten avser dock oftast endast säljfunktionen.
i

fall

sådana

fortfarande

någon form av kvotering

Eftersom
kan

företagen

produktionsstrukturen
kan riskerna

Härvidlag

att prisnivån

att

bevaras

för negativa verkningar
som beträffande

anpassas till

göra större vinster

som inte kommer

risken

åsikt
för

Tendensen
tion

effekter

verkningar

ansåg riktprisutredningen

priskarteller

samverkan

konkurrensutredningens

dande

myndigheternas

säljorganisationer
där mindre
andra.

Vid

utredningen

en

gick

bedömas

medan

vara densamma.

och ett förbud

I vissa fall

fristående

visade bl.a.

att det

hade skadlig verkan.

till problemet

saknades

kontra

företag.

de konkurrensvårfog

att påstå

Särskilt påtagligt

intensiv

saknas varje form av skadlighet.

konkurrens

att

var detta

samman för att hävda sig i konkurrensen
med

mot

av en sådan utveckling

monopolsituationer

och organisatoriskt

blockbildning

mot

ett skede i en utveckling

distinkta

uppfattning

enbart

en sådan utveclding.

Önskvårdheten

erfarenheter,

generellt

företag

tydlig,

utgöra

mera

mellan finansiellt

Enligt

saknar,

beroende av ställningstagandet

och

det gällde

än när

medför även enligt riksprisutred-

påskynda

sammanslagningar.

blev enligt riktprisutredningen

1966:48

SOU

som priskartellerna

vara

skulle otvivelaktigt

företagskoncentration

till godo.

i form av gemensam försäljningsorganisa-

syntes försäljningsorganisationema
fullständigare

Man kan därför

av de samarbetande

generell

i stort kunde

mot ökad samverkan

bedömas

av försälj ningsorganisationer-

mindre

göras

vissa positiva

negativa

enligt utredningen

konsumenterna

Försäljningsorganisationema

priskarteller.
ningens

kunde

form.

företag i skydd av samverkan

uttalat sig negativt och menat att bedömningen
visserligen

orationell

en

hade redan riktprisutredningen

I fråga om säljsamarbete

nas effekt

i

effektiva

de minst

enheter.

ibland blir nödvändig,

priskarteller.

I ett sådant fall kan mera effektiva

företagen.

självständiga

som

av leveranserna

komma

vara i stort sett desamma
befara

arbeta

brukar

kunde

med
enligt

För att viss säljorganisation

skulle kunna påstås vara skadlig krävdes alltså enligt utredningen

en analys
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av den marknad

inom

vilken

organisationen

konkurrensbegränsningens

verkningar

kostnadsstrukturen.

gav enligt

bruksprincipen
gällde

Detta

alltjämt

formen

skulle

säljorganisationen.

företräde

ansåg

sig

av företagsförvärv.

Liksom

i

anbudskartellförbudet

om

skäl tala för att ett förbud

också det förfarandet
oavsett

att näringsidkare

om överläggningarna

leder

ett otillåtet

samarbete.

tog utredningen
Prissamverkan

kommande.

i den

När utredningen

registrerade.

mellan

Vid bedömningen
delvis

formen

hade riktats

mot

möta

till

genom

borde

om att inleda
ett samarbete

konstaterades

träffa

prissameller

inte.

var

prisrekommendavara

vanligt

före-

300 rekommendationer
dels rekommendationer

inom en viss bransch ingick,

företag.

näringsidkare.
utgivna

mot fullständi-

söker förmå en annan att inleda

av samverkan

konkurrerande

cirkaprislistor

som skedde genom

till öppna, horisontella

i vilka konkurrenter

avsåg lokalt verksamma
flertalet

när det

konkurrensutredningen

gjordes fanns omkring

Huvudformerna

utgivna av föreningar
prisavtal

ställning

fann

överlägger

borde gälla när en näringsidkare

tioner.

och
miss-

att

förbud

mot prissamverkan

Detsamma

Slutligen

framför

konkurrensutredningen

om prövning

verkan,

handen

som av riktprisutredningen

förslaget

övervägande

prisnivån

och utgöra ett skede i en utveckling

sammanslagningar

fråga

vid

av

kunde leda till ökad samverkan i form av gemensam

försäljningsorganisation
gare

utredningen

i fråga om samverkan

De farhågor

att ett priskartellförbud

och bedömning

på företagsstrukturen,

lämnas

för ingripanden

verkar

De flesta

dels

rekommendationerna

Av de riksomfattande

avtalen avsåg

av branschföreningar.

av horisontella

prisrekommendationer

samma avvägningssvårigheter

vertikala

cirkapriser.

generellt

kunde antas vara förknippade

mötte utredningen

som de som redovisats

Den grundläggande

i fråga

om

frågan var om skadliga verkningar
med rekommenderade

priser.

ll
med horisontella

Som en fördel

därför

enligt

begränsade

utredningen

vad

uttalade

senare led genom

för

av värde

Härigenom

lönsamhet.

på prisbildningen.

Det finns också risk för skadlig

orationell

eller branschstruktur.

företags-

Konkurrensutredningen

till de rekommenderade

i de fall

där horisontella

enligt utredningen

rätt

Härige-

priserna.

genom att

negativa

effekter.

av att göra ett förmånligt
Om

förbrukare
som medför

Cirkaprisema

avser

-

priserna.

produkter

att fullt

företagen

ut tillämpa

En konsument

som

Dessa känner i regel inte till de rabattvillkor
är

svår

säljs

denna

kan då få

för stora rabatter

av främst mindre köpare.

som tillämpas
att

yrkesmässiga

till

ett utrymme

risker för en väsentlig diskriminering

diskrimineringen

var

köp när en stor rabatt ges på det fiktiva

skapar den höga cirkaprisnivån

varför

En sådan situation

kan av företagen användas som jämförel-

se när man anger de egna - lägre
intrycket

stor

inte leder

medvetet av de samverkande

att cirkaprisnivån

Den höga cirkaprisnivån

prisnivå.

till

prisrekommendationer

lagts på en så hög nivå att det inte är möjligt

köpare

av en

prissamverkan

en aktiv priskonkurrens

prisrekommendationema

fann utredningen

prisföljsamhet

priset.

i form

lättare kan hålla sig till en etablerad prisnivå.

företagen

Även

Möjligheterna

verkan

noterade att det vid horisontell

stor prisföljsamhet

nom motverkar

och

företagen har. Detta innebär inte bara negativa effekter

som de samverkande

ofta förekom

som

större andel av marknaden

på en för hög nivå ökar

att hålla cirkaprisema

de nackdelar

företag.

rationella

överkompenseras

att göra prisjäm-

kostnadstäckning

företag

effektiva

på en nivå som ger också mindre

ston antal

kan komma att sättas

Cirkaprisema

kan medföra.

prisrekommendationema

får lättare

ställde utredningen

fördelarna

Mot de angivna

förelser.

hjälpmedel.

också kan vara

cirkaprislistor

att köparna

kan
starkt

med

med ett mycket

arbetar

menade att horisontella

Utredningen

artiklar.

företag

vara ett värdefullt

för egen kalkylering

resurser

ansågs detta gälla om företaget

Främst

En cirkaprislista

mindre

för

anges att de

brukar

att själva utarbeta egna kalkyler.

företagen

besparar

prisrekommendationer

upptäcka

gentemot
och

andra

därmed

att
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motverka.

Gemensamt

för båda dessa fall av cirkapriser

hög nivå menade utredningen
följs av företagen,
möjligt

vara att prissättningen,

ändå skapar en högre prisnivå

prissättning

än vad som skulle vara

mening var emellertid

inte en nödvändig

m.m.

som ett sådant system automatiskt
eller leda till ineffektivitet.
cirkapriser

tillämpas

rensförhållanden

Det ligger

marknadssituation

När

utredningen

konkurrens

enligt

med konkurrens

till

priskartellförbud
horisontella

bl.a.

de konkurgenom

utredningen

i sakens natur att i en

de skilda cirkaprissystemen

minska följsamheten

det anförda

fann

ledet. Utredningen

till cirkaprisema.

konkurrensutredningen

erfarenheterna

som föreslagits

att ett
priser i det

det välmotiverat

att

begränsades till sådana företeelser

man klart kunde hävda att de i allmänhet

alltså inte uteslutas att i framtiden

i allmänhet

Inte sällan torde närvaron

menade att den funnit

förbud på ett nytt område till en början

är det

med cirkapris-

inte borde täcka vad som endast är vägledande

och den avgränsning

egna

från utomstående

inte måste vara förbundna

får anpassas till vad som är konkurrenskraftigt.

hänsyn

i princip

som kanske har egna cirkaprissystem,

nämligen

av sådan sidokonkurrens

lika litet

på en marknad där

de som samverkar

är utsatta för intensiv

uppenbart att skadliga verkningar
sättningen.

för utvecklingen

enligt

råder.

företag eller block av företag,

eller fiktiv

följd av ett cirkaprissystem,

Avgörande

som där

prisstelhet

ansågs innebära en för hög kostnadsnivå

var nämligen

prisrekommendationer

om vilka

trots att den oftast inte

utan prissamverkan.

Enligt konkurrensutredningens

Med

på en orealistiskt

är skadliga.

Det kunde

av det föreslagna

gav fog för en omprövning

förbudet
av den

behandlade frågan.

Av dessa skäl begränsade konkurrensutredningen

sitt förslag till prisförbud

till att omfatta förbudssamarbete

och prisrekommendationer

öppet. De senare gavs nämligen

en särskild

bedömning.

som

lämnas
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Mot

denna bakgrund

av prisrekommendationer

former

de prissamverkande

inflytande

regionalt

branschen,
grupper

förordade

eller

på marknaden

enskilt

fall

prissättning

har

att i varje
företagens

för hela landet.

i fråga om andra

När det finns

var det enligt utredningen

prövas

vilket

prisnivån
olika

i

företags-

bl.a. av stort intresse att

block som kan betecknas som prisledande.

utreda vilket

Det kan vara intressant
negativa effekter

-

som byggde

att notera att frågan

hur man skall kunna

eller risk för sådana - på prisbindningen

ten togs upp i förarbetena

Departementschefen

betänkande

mäta

eller effektivite-

till den äldre konkurrenslagstiftningen

på nyetableringssakkunnigas

Konkurrensbegränsning.
s. 117

konkurrensutredningen

SOU

uttalade då prop.

- KBL

-

1951:27-28,
1953:103

bl.a.

prisbindningar,
åstadkomna
Vad angår horisontella
genom
har
samarbete mellan olika företag t.ex. i form av priskarteller,
flera avstyrkande remissinstanser speciellt kritiserat de sakkunnigas uttalande, att jämförelse bör ske mellan de bundna priserna
och priserna vid fri konkurrens - en sådan jämförelse har ansetts
praktiskt omöjlig att verkställa. Jag finner anmärkningarna
sakna berättigande.
I enlighet med vad som anförts av jordbruksnämnden
att bedömningen
synes det därför lämpligare,
lönsamhetssynpunkt
priserna
kommer att avse, om
rent
ur
kalkylmässigt
sett är höga i förhållande till kostnaderna vid en
drift, som ter sig rationell med hänsyn till förhållandena inom
företag
branschen. Ingår t.ex. ien kartell dels välrationaliserade
med låga kostnader och dels mindre effektiva företag med höga
kostnader, bör jämförelsen sålunda ske med företagen inom den
bättre gruppen. Också när det gäller ensamföretagare bör enligt
min mening i princip samma betraktelsesätt tillämpas, ehuru
naturligen en mera fri prövning blir nödvändig. I vissa fall torde
jämförelse
med liknande tillverkningar
av annat slag kunna
Såväl när det gäller kartellfallet
lämna vägledning.
som behänsyn tagas till
monopolistfallet
bör tillbörlig
träffande
framhållit kan det i
företagarrisken.
På sätt jordbruksnämnden
stundom vara påkallat med en viss
fråga om ensamföretagare
Uppenbart är att vid prissättgenerositet vid tillämpningen.
rationalisering
och
ningen en viss marginal för konsolidering,
måste finnas. Vid tillämpningen
forskningsarbete
av den här
förordade bedömningsmetoden
synes det i allmänhet bli föga
Skulle emellertid
utrymme att särskilt beakta konjunkturläget.
föreligga,
bör naturligen
konjunkturer
alldeles särpräglade
hänsyn till detta förhållande kunna tagas vid prövning.
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Vid

1956 års ändringar

mentschefen

utpräglad

i KBL

prop.

prisstelhet

1956: 148 s. 39 betecknade departe-

såsom ett sådant fall där skadlig verkan

kunde tänkas vara för handen.

I en sammanfattning
följderna

av konkurrensutredningens

av prissamarbete

i allmänhet

kan anges följande

I samarbetet kan priserna komma
de i mindre
lönsamhet.

utsträckning
Samtidigt

effektiva

företagen

överkompenseras

företagen

avtrubbas,

hindras

av de negativa
punkter:

att sättas på en nivå som ger också

Samarbetet minskar återhållsamheten

Konkurrensviljan

beskrivning

kostnadstäckning

de effektivare

och

företagen.

vid kalkylering

och prissättning.

den grunden

att de effektivare

också

att låta sin överlägsenhet

komma

till

uttryck

i

prissättningen.

De

samarbetande

varandra
distribution

kan komma

även i fråga

att avstå

från

om produktegenskaper,

och marknadsföring

att konkurrera
sortiment,

risk för att företagsstrukturen

till vad som är rationellt

och effektivt.

Utredningen

föreslog

följande

service,

m.m.

Detta innebär en allvarlig

ningar är vid sådant förhållande

med

inte anpassas

Faran för ytterligare

prisök-

påtaglig.

förbudsregel

när det gällde priskarteller.

Näringsidkare
får
1. ingå eller tillämpa avtal eller på annat sätt samverka eller
samråda med annan näringsidkare
i samma säljled om bestämmandet av pris eller rabatt, som skall tillämpas vid försäljning av vara inom landet,
2. på annat sätt försöka förmå annan näringsidkare
i samma
säljled att
visst sätt bestämma pris eller rabatt, som näringsidkaren skall tillämpa vid sådan försäljning.
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Vid tillämpning
av första stycket skall med försäljning av vara
tillhandahållande
jämställas
av tjänst eller annan nyttighet.
Första stycket gäller ej, om det förfarande som är i fråga
avser samarbete om pris eller rabatt som endast är vägledande, under förutsättning
att samarbetet redovisas genom
uppgift till myndighet som avses i lagen 1956:245
om uppeller
rörande pris- och konkurrensförhållanden
giftsskyldighet
annat sätt, eller
anges öppet
2. har sin grund i att flera näringsidkare tillhandahåller
vara,
tjänst eller annan nyttighet genom särskild juridisk person eller
eljest gemensamt.

flera undantag än de som framgår

gjorde utredningen

Från förbudet

Det första

återgivna

regeln.

undantog

man bagatellkarteller.

koncemintema

gällde

Därmed

förfaranden.

som det i varje särskilt fall gäller.

Ett sådant

att i kommission
undantogs
immateriell
följande

sälja varor

från förbuden
egendom.

en omfattande

Ett annat undantag
som förekommer

befogat rörde den samverkan

som endast i

avsågs förfaranden

endast har

undantag hade bl.a. till syfte att motverka
av bagatellartade

Vidare

transaktioner.

eftersom de samverkande

mindre mån kan påverka konkurrensen
en liten andel av den marknad

av den

för

Undantagen

då en näringsidkare

åtar sig

räkning.

som har sin grund
redovisades

fann

som utredningen

annan näringsidkares

förfaranden

dispensprövning

Vidare

i upplåtelse

av

paragraf

av

i en särskild

lydelse.

i fråga om ett förfarande som ett
Förbuden i 6-9 §§ gäller
koncemföretag
tillämpar i förhållande till ett annat företag inom
samma koncern.
heller gäller förbuden i 7-8 §§ i fråga om ett förfarande som
endast i mindre mån kan begränsa konkurrensen,
utgör ett led i åtagande att för annans räkning sälja vara eller
tillhandahålla tjänst eller annan nyttighet eller
har sin grund i upplåtelse av immateriell egendom.

Mot

bakgrund

liknande

av utredningens

samarbetsformer

generalklausulen

beträffande

uttalade

ställningstagande
utredningen

horisontella

till

priskarteller

beträffande

cirkapriser

följande.

tolkningen

och
av

16
En situation där påtaglig fara för negativa effekter
oftast
föreligger är när de samverkande företagen tillsammans har en
dominerande ställning
marknaden. Det kan exempelvis röra
sig om prisledare. Här bör bedömningen av horisontell prissamverkan mer generellt kunna ta detta förhållande
till utgångspunkt. Mer omfattande undersökningar
och
av prisföljsamhet
prisemas
relationer
till kostnaderna
bör kunna förbehållas
särskilt svårbedömbara fall. Redan det förhållandet att faran är
påtaglig för att negativa effekter skall uppstå av den art som
skadlighetsbegreppet
innesluter gör det i princip påkallat att det
framgår av det material som föreligger i ärendet att samverkan
ger vinster eller besparingar som är av vikt och som på något
sätt kommer konsumenterna till godo. Därefter får den totala
avvägningen ske i skadlighetsfrågan.
Förenklade prisjämförelser
för köparna kan normalt inte utgöra tillräckliga
skäl för att
godtaga samarbetet mellan de marknadsdominerande.
Detsamma
gäller bl.a. i fråga om kostnadsbesparingar
avseende kalkylering.

Utredningens

diskussion

mittén på följande

om rekommenderade

sätt:

Rättstillämpningen
utgå från
sammans

priser tolkar konkurrenskom-

borde utan särskild bevisning

att ett cirkaprissamarbete
dominerar

en marknad

mellan

i normalfallet

konkurrenter

har negativa

effekter

kunna
som till-

på prisbild-

ningeneffektiviteten.

2.

För att samarbetet ändock inte skulle anses skadligt
att det framkommit

att samverkan

gav vinster

var av vikt och som kom konsumenterna

Bevisbördan

4.

Vid

skadligt

normalt

som enligt

som

till godo.

2 § KL

sker från

allmän

synpunkt

fog för att avstå från att bedöma samarbetet

bara därför

prisjämförelser

eller besparingar

för detta bars inte av NO utan av dennes motpart.

den prövning

förelåg

krävdes i princip

för

avseende kalkylering.

att det av NOs
köparna

motpart

respektive

bl.a.

påvisades

som

förenklade

kostnadsbesparingar
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I sak synes detta förslag
dominanssituationen,
presumtion

för

negativa

synpunkt
för

nytta

Därtill

tolkning,

presumtionen
dominerar

en marknad

ifrågasättas

innebär

ha fungerat

att konkurrensutredningen

teelse, men att den inte ville

som ett faktiskt

mellan

förbud.

och formellt

via

dem som
kan det

sett skulle

för det

Det anförda

såg i hög grad allvarligt
uttryckligt

enligt

prisjämförelser.

I själva verket

praktiskt

m.m.

dels

i realiteten

förde prissamarbete

uttalanden

fördelar,

från

skulle bortse från

konkurrensutredningen

att

på pris-

uttalandet,

normalt

helt nära förbudsområdet.

normalfall

sådana,

slag samt från förenklade

om inte denna presumtion

stora antalet
visar

Slutligen

inskriven

att det vid prövningen

att man i rättstillämpningen

och övriga

för

visats dels nyss beskrivna

därav.

i sak innebära

synes

fara

krävde utredningen

av angivet

beträffande

ställde upp en i motivform
inbegripet

av NOs motpart

kostnadsbesparingar
Detta

efekter,

konsumenterna

kommitténs

att konkurrensutredningen,

för normalfallen

bildningeffektivitet.
allmän

innebära

denna före-

förbjuda

den.

Remissbehandlingen

Kommittén har valt att redovisa remissopinionen
redningens

förslag

av generell

karaktär

givits.

Förslaget

NO, KOV,
KF,

relativt

ingående.

men inriktades

om förbud

SPK, SIND,

Förslaget

också

SACOSR

däribland

men ansåg att förbuden

den utformning

tillstyrktes
avstyrktes

var delvis

som förslaget
bl.a.

av

MD,

av bl.a.

LRF,

och Svenska Civilekonomföre-

från Sveriges

handelskamrama
skulle

konkurrensut-

som framfördes

TCO och LO. Förbuden

mötte en bred kritik

grupp remissinstanser,
förbud

Den kritik

mot prissamarbete

Sveriges köpmannaförbund,

ningen.

beträffande

advokatsamfund.

En

och SI motsatte sig inte

ges en klarare

och mera begränsad

räckvidd.

MD anmärkte
priskartellförbud,
att

bindande

föreslagna

i sitt yttrande

att förbud

saknade motsvarighet
horisontell

regleringen

mot horisontell
i KBL.

prissamverkan

tillstyrktes.

prisbindning,

dvs.

MD fann det vara välbetänkt

kriminaliserades,

varför

den
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NO

i

slog

sitt

inledningsvis

yttrande

begränsningar

av priskonkurrensen

renspolitikens

främsta

uppgift.
fick

som priskonkurrensen

fast

olika

hinder

hänvisning

till

mot

en

bakgrund

Mot

effektiv

fråga då en viss företeelse

ansåg NO att det var ett naturligt
sådan samverkan.

samt den

undanröjdes.

att förbud

endast borde

enligt

hade nämligen

Under
i

komma

skadliga

verkningar

ett principiellt

steg att införa

Prissamverkan

effekter

ansåg NO det vara angeläget

kan anses medföra

allmänt

som konkur-

av de gynnsamma

priskonkurrens

inställning

olika

mot

och strukturhänseende

i kostnads-

sin allmänna

att framstå

hade kommit

betydelse som priset hade för konsumenterna,
att

ingripanden

att

förbud

mot

uppfattning

NOs

sådan skadlig karaktär.

Vissa undantag kunde väl vara befogade

utredningen

föreslagna

hade enligt NOs mening gjorts alltför

Vägledande

horisontellt

utredningen

inte omfattas av något förbud utan skulle prövas i varje enskilt
prisrekommendationer

fall. Horisontella

täckning

betydande

som redovisas

prissamarbete

i flera branscher,

NO.

vägledande
huvudsak

samarbete

problem

medförde

av utredningsteknisk

mendationerna
ningar.

att ett påtagligt

skadlig

prishöjande

verkade

verkan.

enligt

och hade

det föreslagna

skulle bli än vanligare.

var svårigheterna

art och gällde

borde

öppet

Genom

undantaget kunde antas att vägledande prissamarbete

NO påpekade

vidsträckta.

i stor omfattning

förekom
anförde

men de av

att visa att ett
var i

Dessa svårigheter

frågan huruvida

eller åtminstone

prisrekomprissänk-

motverkade

Ett sätt att visa detta var att bestämma graden av prisföljsamhet
Av intresse var därvid

rekommendationen.

NO. Den första frågan gällde den
bestämda

tillfällen.

rekommenderade
aspekten.
ändrades
motiverades

Hur
prisnivån

Hur förändrades
Motverkade

statiska situationen

låg de faktiska
Den

andra

den faktiska

rekommendationen

av förändringar

två frågor,

i huvudsak

priserna
frågan
prisnivån

menade

vid något eller några
i förhållande

gällde

den

till

den

dynamiska

när rekommendationen

prissänkningar

i marknadssituationen

till

som i och för sig
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Den största svårigheten
skulle

klarlägga

tillförlitlig

i detta sammanhang

den faktiska

- och därmed oantastlig

måste man i praktiken
ett stort arbete

faktiska

prisnivån

bransch

och dessutom

synnerligen

klarlägga

Utredningen

bild av den faktiska

skaffa

sig en

prisutvecklingen

Detta gjorde

att det

utreda

den

Skulle man studera en hel
tiden

över

hade uppgiften

blev

visat

uppgiften

sig vara så

risk för att utredningsresultatet

när

som föråldrat.

hade visserligen

riktig.

fakturorna.

förändringar

att det fanns uppenbar

och synpunkter

NO när man

hos en enda näringsidkare

I praktiken

framstod

enligt

man skulle

vid ett visst bestämt tillfälle.

det väl var färdigt

väsentligt

att redan

arbetskrävande.

arbetskrävande

-

Om

gå till de särskilda

innebar

fakta

prisnivån.

uppkom

behandlat problemet.

som där

lämnades

Det fanns dock anledning

Den redovisning

var enligt

NOs

av olika

mening

i allt

att särskilt betona svårigheten

att

visa att priset kom att ligga högre än det skulle ha legat
om rekommendationen inte fanns. Erfarenheterna

tydde på att de horisontella

tionerna i hög grad verkade styrande på prissättningen
Ofta torde avsikten

En form av styrning

också vara att åstadkomma

som förekom

innebar att man vid fastställandet

skulle

produkten
tillämpa

reklam jämföra
därigenom

att

förhållandet.
vilseledas

motiverade.

framstå

Moon-pricing

en enhetlig

för tillverkning

Företagen

lågprisföretag,

och försäljning

av den

att företagen

fick i stället möjlighet

trots

högre priset
att

Dessutom

att i

och kom

så ingalunda

ledde, ansåg NO, till att konsumenterna

genom prisjämförelser.

Detta

angav priser

var här inte primärt

med det rekommenderade
som

prisbild.

var enligt NO s.k. moon-pricing.

Avsikten

dessa högre priser.
sitt pris

inom olika branscher.

av prisrekommendationerna

som var högre än vad kostnaderna
aktuella

prisrekommenda-

kunde de organisationer

var
kunde
som

utfärdade prisrekommendationer

försvara dessa genom att hänvisa till en låg

följsamhet.

moon-pricing

Vidare

underlättade

sina priser och kunde därigenom

för enskilda

en allmänt prishöjande

företag att höja
effekt.
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Mycket
negativa

kunna

svårigheterna,

grund av de utredningstekniska
till

Som illustration

planer

tillät, varför en utredning

att MD

småningom

av frågeställningar
skisserat

införas

kunna

inhämtade

NO

fram till att ärendet var
prissamarbetet.

få pröva

borde

1976.

år

utformningen

sinsemellan

för precisering

hade

samarbetet

i

Parterna

osv.

av uppdraget,

nya prissystemet

av det planerade

systemet om ett nytt var nära förestående.
det nya systemet hade lett till väsentliga

i efterföljande

grossistpriser

förändringar.

nyligen

framställning

till MD.

Ett alternativ

till de beviskrav

NOs

uppfattning

Styrkan

i

av rörinstallatörsle-

av att även beträffande

hade aviserats förändringar.

Det var

för NOs yttrande våren 1978 mycket osäkert om
utredningsunderlag

och när NO skulle få tillräckligt

enligt

Ett skäl som hade

för prisjåmförelser.

Men detta försvårades

prissamarbete

alltså ännu vid tidpunkten

att göra en

hade varit de många småföretagens

detta behov skulle SPK kartlägga vid den undersökning

installatöremas

som

Det skulle då kunnat anföras att

led behov av en utgångspunkt

det som NO också begärt.

så

och analys av prisfölj samheten till det gällande

utredning

anförts för gemensamma

Härför

än vad NOs resurser

successivt hade fördröj ts. SPK hade ansett det föga meningsfullt
kostnadskrävande

hade

beställdes av SPK hösten 1975. SPK och NO hade

därefter haft upprepade kontakter
konkretisering

upptaget

att rörgrossistema

krävas ett vidare utredningsunderlag

skulle emellertid

ärende,

i rörgrossistbranschen

prissamarbetet

och kom så småningom

vikt

av sådan principiell

NO fortsatte:

som bl.a. skulle bli bättre kostnadsanpassat

och som skulle

synpunkter från köparsidan

på

bedömningsunderlag
NOs

skede av ärendet framfördes

ett helt nytt prissystem

än det gällande

skulle

verkan

komplicerade
NO.

anförde

kunde

prissystem

våren 1974, om det kartellregistrerade
ses. Under ett tidigt

var

att få tillräckligt

svårigheterna

branschomfattande

beträffande

som ofta

undersökningar

omfattande

visas,

för att skadlig

Trots detta fordrades,

som konkurrensmedel.

av priset

användningen

och minskade

prisbildningen

effekter

medförde

prisrekommendationer

talade alltså för att horisontella

för att kunna göra sin

som med dåvarande lagstiftning

att MD

fick

bedöma

ställdes var

dessa branschomfattande
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NO.

fattande

prissamarbeten

skulle

myndigheternas

välgrundade

hade också oftast den bästa tillgången

prissamarbete

vägledande

effekter

om praktiska

av

att ta fram

ökat incitament

den

av

relevanta

även i tveksamma

näringsidkarna

synpunkt

näringsidkamas

som

förslag

Utredningens

Öppen samverkan

förutsatte

tillräcklig

givetvis

att

fall fick söka dispens. Den olägenhet

från

följde

näringsidkaren

dock

syntes

inte

att dold prissamverkan

grad av öppenhet förelåg.

alltid var straffbar.

skulle dock förbli

myndigheterna

förbudets
om

ingen diskussion

effektivitet.
samarbetet

att lämna

kunde dock

Men, anförde NO, det

av den omvända problematiken,

De samarbetande
angavs

tillåten.
att avgöra

Genom möjligheten

alltid gardera sig enligt utredningen.

alltför

samarbetet öppet.

att redovisa

som endast var vägledande

fanns i detta sammanhang

ansvar

innebar

Detta

härav

någon av de konkurrensvårdande

till

25 procent

hade förslagsvis

uttalade att det kunde vara svårt för en näringsidkare

Utredningen

till

att undantaget begränsades

marknaden.

då man ändå hade skyldighet

besvärande

om

och till vad som i övrigt

härtill

ansåg NO det vara nödvändigt

mindre

ifrågasätta

hade en dominerande

tillsammans

de fall då de deltagande i samarbete tillsammans

från

planerades. Företagen

ändringar

bevissvårigheterna

Med hänvisning

på marknaden.

hade anförts

nämligen

att- i och för sig

förelåg påtaglig fara för negativa effekter

näringsidkarna

de samverkande

uppgift

sig

borde hänföras till missbruksprincipen.

generellt

hade framhållit

Såsom utredningen

huruvida

undantag

samhällsnyttiga

till material

av de antydda

mot bakgrund

NO ville

eller

det

material.

erforderligt

ställning

-

och fick genom tillståndeskravet

ett samarbete

under

dem

t.ex. genom att det förklarades

bedömning

kanske från företagssynpunkt

när

att inbegripa

vara

sådana vittom-

skulle då inte år efter år kunna undandra

Ett prissystem

få dispens.

dock

och låta eventuellt

priskartellförbudet

föreslagna

sätt att handlägga

effektivare

Ett betydligt

anförde

i fortsättningen,

hade tänkt sig tillämpningen

närmast ha varit så utredningen

Det torde

grunder.

principiella

huvudsakligen

konkurrensbegränsningar

öppet

på

näringsidkarna
annat

sätt

gick fria
än genom
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redovisning
området

till konkurrensvårdande

som här hade dragits

grad. Är det tillräckligt
straffbarhet

täckning

Kunde

straffrättslig

NO,

flytande

effekt

i branschen

uppgift

företagen

försökte

myndighet

som

avsågs

NO ifrågasatte

vidare behovet och lämpligheten

det undantogs

försäljningsorganisationer,
hänsyn

till

kvotering

nära nog regelmässigt

föreslagna

marknadsdelningsförbudet

skulle

i lagen

särskilt

om

upp-

sådana med betydande

att sådana organisationer,
normalt

borde räckvidden

genom

att

torde falla under det
av undantaget,

NOs tvekan förestavades

kringgicks

måste

av att från priskartellförbu-

erfordrades,

hur som helst bli begränsad.

för att priskartellförbudet

om att

så att det krävdes att samarbetet

rörande pris- och konkurrensförhållanden.

Med

för

känt

giftsskyldighet

NO,

Krävdes

ansåg NO att undantaget
förbudet
- om

till

hög

betydelse hade kravet på subjektiv

inte var tillräckligt

måste utformas

-

genom

marknadsandel.

i alltför

endast den fällas till ansvar som kunde övertygas

Mot den angivna bakgrunden

redovisas

enligt

kunde visa att de samarbetande

Vilken

han insåg att samarbetet

få önskvärd

föreföll,

Den gräns till det straffbara

att samarbetet var välkänt

att åklagaren

att dölja samarbetet

myndighet.

enligt

även av risken

genom att prissamarbete

omvandlades

till försäljningsbolag.

Det borde här också påpekas,
säljorganisationer

anförde

än vad utredningen

NO,

hade beräknat.

fanns t.ex. inemot 300 s.k. lastbilscentraler.
ofta en mycket

KOV,

dominerande

som ifrågasatte

tillstyrkte

de nya förbuden

konsumentintressen
att sådana avtal
företagen.

ställning

utvidgningen

åkerisektorn

Dessa säljorganisationer

lokala

skyddades,

förhindrade

var

hade

marknader.

av förbudsområdet

där priserna

Sådana priskarteller

verka efter respektive

Inom

men som ändock

med hänsyn till de starka konkurrens-

som härigenom
förbjöds

att det fanns ett större antal

och de

ansåg att det var angeläget

bindande

enligt KOVs

företags inneboende ekonomiska

för

de deltagande

mening företag att
förmåga.
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SPK pekade på att i specialmotiveringen

sades att också samverkan,

eller påverkan

dvs. ett försäljningspris

underskridas

i fråga om maximipris,
men inte

ställde sig tveksam
sammanhang,
förbjöds.

till

kunde

maximiprissättning
skadlig

verkan

maximipriser

behovet

eftersom

Det

överskridas,

enligt

under

av att förbjuda

när det gällde
SPK

generellt

knappast

för att konkurrera

SPK

maximiprissättning

hävdas

verkan.

samverkande

som fick

priskartellförbudet.

bruttoprisförbudet

hade skadlig

var att en grupp

företagsetablering.

föll

samråd

i detta

maximipris

inte

samarbete

att

Ett tänkbart

om

fall

med

företag överenskommit

om

ut ett annat företag eller för att försvåra

För sådana fall borde det vara tillräckligt

en

att generalklau-

sulen kunde tillämpas.

SPK ansåg att ett problem
omfatta

sådana

avtal

var i vilken

en leverantörsorganisation

som

köpande företag eller en organisation
leveransvillkor.

avtal slöts förekom

vanligen

sådant

priskartellförbudet.
praktiskt

träffade

gjorde upp

för mjölktransporter.

Innan ett

som skulle erbjudas mejeriföreningen.

Häremot

ett

samråd inom något organ inom åkeriföreningen

förfarande

och därmed

med

av köpande företag rörande priser och

om priser och villkor

om vilka priser och villkor
ett

skulle anses

Som exempel kunde anföras att en åkeriförening

med en mejeriförening

skulle

mån priskartellförbudet

enligt

utredningens

förslag

talade dock det förhållandet

kostnadsbesparande

att köparen

Formellt

omfattas

av

att det kunde vara
mejeriföreningen

kunde välja att sluta avtal med åkeriföreningen

i stället för att ingå avtal

med enskilda

beslutade

åkeriföretag.

medlemsföretagen

fick

enligt SPKs uppfattning
nämligen

Om åkeriföreningen

alternativen

sluta avtal

med mejeriföreningen,

priskartellförbudet
för

av nu angivet

Sveriges advokatsamjixnd
förbud

vara tillämpligt.

mejeriföreningens

ansåg det angeläget att det av förarbetena
att samverkan

att de enskilda
borde

dock

I detta fall hade

agerande begränsats.

till den föreslagna

-

SPK

lagen framgick

slag föll under priskartellförbudet.

delade utredningens

uppfattning

mot såväl öppen som dold bindande prissamverkan.

måste dock vara, sade samfundet,

att förbudet

att skäl förelåg för
En förutsättning

enbart träffade

förfaranden
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som

skadlig

hade

Sålunda

verkan.

samfundets

inte enligt

ansåg

gavs en alltför

samtidigt

förbudet

samfundet

även

I dessa fall uppkom

marknadsdelning.

föll innanför

inte var i fråga, dels föreslå generella undantag.

var förbjudet

om ett förfarande

Enligt

samfundets

mening

förbjudet

ansåg förfarandet

skada förelåg.
uppfattning

kraftig

var emellertid

komma

att innebära

att
eller

av om de

kom att söka dispens oberoende

konkurrenseffekter.

positiva

belastning

vilket

på systemet,
kunna ingripa

regleringen

skulle

Detta

komma

inte

att
öka

torde

mot fall där verklig

var därför

enligt

samfundets

inte tillfredsställande.

omfatta priskarteller

åtgärder

som

eller inte, eller helt avstod från en åtgärd som

Den föreslagna

samfundets

föreslagit

förfaranden

eller inte.

att snabbt och effektivt

möjligheterna

Enligt

haft

en administrativ

innebära

skadliga

Undantagen

torde detta i praktiken

antingen

marknadssamverkan,

kunde

borde

innan de vidtog en åtgärd såvitt avsåg prissamverkan

näringsidkama,

annars

av

för den enskilde att exakt kunna bedöma

att det blev omöjligt

så utformade

avfattning

genom att dels ange vissa förfaranden

förfaranden

och icke skadliga

å

föll utanför.

åtgärder

generellt

om

mellan,

som samhället

att åtgärder

mellan

utan att

Visserligen

också konflikt

emellertid

mot

bestämmelserna

skärpa

resp. att tillåtna

förbudet

hade löst avvägningen

Utredningen

snäv omfattning.

att

och, å andra sidan, önskemålet

förbudet

tillgodosågs

och kravet på en lättolkad

ena sidan, rättssäkerhetssynpunkten

beivra

vid eller
fanns

skäl

att

förbudet

låg då i att utforma

Svårigheten

att rättssäkerhetssynpunktema

så precist

priskarteller

skadlig

kunde sägas ha sådan generell

bedömning

verkan att de borde förbjudas.

öppna

att

och samverkan genom säljorganisationer

prisrekommendationer

horisontella

samfundet

konstaterade

innebära

mening

en utökning

av förbudsområdet

och marknadsdelningskarteller
att förbuden

med skadlig
utökning

skulle

verkan,

inte enbart träffade
vilket

av dispensansökningar.

bl.a.

skulle

till

på sätt utredningen

att

hade

konkurrensbegränsade
komma

att innebära

Dessutom var avfattningen

en

såväl av
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På grund

på rättsäkerhet.

krav

utökningen

av förbudsområdet

samfundet

att näringsidkare

utan att därmed

Emellertid

för MD.

för-

av detta

utveckling

mot ett

även kom att omfatta

dispensprövningen

varvid

utökat dispensförfarande,

En ordning

vägas en tänkbar

häremot

skulle

tillämpa

-

att medföra en viss ökad belastning

sade samfundet,

slag kom naturligtvis,

eller

skulle därvid vara fri att -

hade erhållits.

uttalande

dess MDs

tillämpade

redan

mot förbudet

brott

acceptera

förhand få prövat

att hos MD

Näringsidkaren
till

inte

rimliga

förslag. I stället förordade

som näringsidkaren

sig skyldig

göra

fram till

farandet

gavs möjlighet

var förbjudet.

avsåg att tillämpa

samfundet

kunde

härav

enligt utredningens

förfarande

ett visst

huruvida

precis för att uppfylla

inte tillräckligt

som av undantagen

förbudet

fall där sökanden med rätta ansåg sig tvungen att söka dispens för att få full
Kunde en ordning

klarhet

i frågan.

kunde

samfundet
till

förbudsområdet
karteller

som föll inom dessa områden,

Sveriges Indusmförbund
att

inte

mellan

sådana

näringsidkare

mellan

näringsidkare
söka

att

förslag innebar

att utredningens

m.fl. konstaterade

eller

konkurrerande

förmå

träffades
annan

av förbudet.

presumtiva

eller rabattering

utan även samråd om prissättning

förbjöds

konkurrenter

till missbruksområdet.

överfördes

prissamarbete

endast

med skadlig verkan,

att förfaranden

i sådant fall förorda

utan ville

av

och marknadsdelnings-

även priskarteller

att omfatta

en utvidgning

tillstyrka

inte

av rättssäkerhetsskäl

inte införas,

karaktär

av nu föreslagen

Dessutom

sådan förbjuden

till

näringsidkare

förbjöds

åtgärd.

rättssäkerhetsaspekter

Organisationerna

var utifrån

även samråd föll

under förbudet.

handlingssättet
samverkan

i priskartellförbudet

som grundade

eller som bestämts

Organisationerna

formliga

sig

mot att

i stället att det förbjudna

De förordade
skulle

starkt kritiska

begränsas
avtal,

till

skriftliga

att avse sådan
eller

muntliga

i samförstånd.

kunde i och för sig vitsorda

hade en viss grad av skadlighet.

Att motsvarande

att prisbindningar

generellt

skulle gälla för prissamråd
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var inte lika självklart.
prisöverläggningar
generellt

Typiskt
inte

som

sett framstod,
sig

tog

uttryck

skadliga från konkurrenssynpunkt.

härigenom

situationer

affärsmässig
omfattas

eller

synpunkt

av förbudet.

enligt

åtgärder

i faktisk

mellan

konkurrenter

Utredningen

verkan.

ett kriminaliserat

inte föranleda

även träffade

i betänkandet

utvidgning

särskilt

beteenden

av

inte om

som kunde vara

mening generalklau-

och framhöll

priskartellförbudets

men att det dock

Medveten

samverkan

praktiska

arrangemang,

kunde,

slag blev

därmed

utgjorde

eller indirekta

från prisledaren
Gränsdragningen

härför

kontakter

med förvarning
mot objektiv

enligt

behövde

vara

organisationerna

fråga

nära

gälla någon
samverkan.
olika

om

samt bl.a.

om prishöjning

information

till

flera eller alla

en medveten

sade utredningen,

direkta

förhållande

att på vissa marknader

sitt agerande utan att som grund

överenskommelse

bedöma.

att låta

på samrådssituationerna.

utsänd prisinformation

tillåtet

utredningen

borde enligt organisationemas

behandlade

prisinformation

grad redan samråd

område utöver vad som var nödvändigt

Därför

samordnade

inte heller

det i ett visst fall kunde vara

borde bevissvärigheter

samhällsnyttiga.

planerade.

var att

var angeläget att

beteende hade skett i samförstånd.

med ett straffbud

Utredningen

visat i vilken

torde

uppkommit

uppfattning

Vad som syntes ha motiverat

man därigenom

sulen tillämpas

kom att

vara konkurrens-

som från allmän synpunkt

täcka även samrådssituationen

organisationerna

effekt

hade enligt organisationemas

svårt att visa att ett likartat

Enligt

från

som

ledde till att prisbindning

genom någon analys eller dokumentation

förbudet

som

Samråd som innebar utbyte av prisinformation

inträdde de skadliga verkningar

hade en skadlig

samverkan

kunde sägas sakna all grad av otillbörlighet

Först när överläggningen

förhindra.

inte

kunde hävdas att även

Tvärtom

lika väl som det hade en konkurrensbegränsande
främjande.

organisationerna,

utsänd

som han

och aktivitet

av

omöjlig

att

nog
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Organisationerna
historisk

framhöll

prisinformation

Syftet

verksamhet.

att insamling

konkurrera.

härmed

huvudsakligen

var

för enskilda

Det var av största vikt

inte regler och lagtillämpning

öka

att

Enligt

enligt organisationemas

omöjliggjorde

inhämtande

generellt

skulle medföra

till uttryck

i USA

syntes det organisationerna

skadlig verkan.

i en konkurrensrapport

område hade funnit det självklart

bedömning

kom från offentliga

Detta syntes också ha

från EG-kommissionen.

att förfarandena

skulle förbjudas

myndigheterna

till

att i fråga om marknadsinformation

svensk

För

konkurrenseffektema
omfattning.

Inte

del syntes

minst

var MDs

internationella

erfarenheter

hetsunderlaget

bristfälligt

utgångspunkter

väckt.

kunde

framstå

ifrågavarande

för

föreligga
härvidlag

entydiga

såväl

att frågan

mening lett

bedömning

av

i mycket begränsad

outvecklad.

Eftersom

och det svenska

marknadsinformation
som

se.

från

erfarenteoretiska

konkurrensfrämjande
om kriminalisering

som
var för

av marknadsinformationen

i det

skadlig verkan kunde inte bedömas utan en grundlig

av de aktuella

organisationerna

var

tillgängligheten

Huruvida

undersökning

marknadsförhållandena.

generalklausulen

även fortsättningsvis

Därför

borde enligt

äga tillämpning

på

förfaranden.

redovisade

tillfredsställande.
ingripanden

samt

ansåg organisationerna

enskilda fallet medförde

LRF

inte

praxis

per

inta en nyanserad

erfarenhetsunderlag

av marknadsinformation

Inte ens

man på här ifrågavarande

som om

från EG och USA hade enligt organisationemas

tidigt

att

av marknadskun-

Erfarenheterna

hämmande

kunna

mening saknades grund för att påstå att marknads-

kommit

hållning.

om

personer.

organisationemas

information

kunskapen

företag att framgångsrikt

skap av detta slag vare sig den mottagna informationen
eller enskilda

av

även kunde utgöra en del av branschföreningarnas

för att möjliggöra

marknaden

av bl.a. priser och utsändande

den ståndpunkten

att generalklausulen

Med hänsyn till att missbruksprincipen

hade företagen i näringslivet

förhållandevis

i KBL
innebar

fungerade
selektiva

fritt kunnat utveckla
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och pröva

olika

samarbetsformer.

ringsform

genom att lagstiftaren

sett var så skadligt
enligt

i förväg

att det var motiverat

mening,

LRFs

Förbudsprincipen

endast i ringa

var en stelare regle-

måste precisera
med förbud.

mån försvinna

vad som typiskt

Denna stelhet skulle
genom möjligheter

till

dispens.

Enligt

LRFs uppfattning

inom rättsordningar

att omfattande

trots allt valde förbud
enbart

förbud

skulle

lagen effektivare.

förfaranden

Om lagstiftaren

inte tas till i överkant

utan

typiskt

sett

som det var

visades vara otillräcklig.

av en i och för sig förståelig

Den allmänpreventiva

effekt

stora

ambition

som otvivelaktigt

att göra
uppstod

som krävde

noggrant

anförde LRF.

övervägande,

Det som var otillåtet
avtal

eller

i förslagen
att eljest

till

leda

till

eller

samverka

var straffbart.

ansåg att definitionen

LRF

oundvikligen

priskartellförbud

samråda

sig mot. Själva förfarandet

föreligga.

området

drog dock med sig en rad nackdelar

med förbuden

tillämpa

med liten utrikespåver-

bieffekter.

och där missbruksprincipen

syntes ha drivits

ha sin plats

av svensk typ förelåg

få negativa

fick det förbjudna

angeläget att förhindra

riktade

På en marknad

avse sådana klandervärda

Utredningen

förbudssystem

som gällde på stora marknader

stora företag.

kan och mycket
risker

kunde mera utvecklade

betydande

var

var att ingå eller
om det förbuden

Skada ansågs typiskt

synnerligen

tolkningssvårigheter

Den

vag.
med

sett

skulle

åtföljande

rättsosäkerhet.

Utredningsförslaget
samverkan.

omfattade,

Utredningen

att visa att ett likartat

framhöll

LRF,

även

icke

avtalsbunden

anförde som skäl att det i ett fall kunde vara svårt

beteende hade skett i samförstånd.

Det var enligt LRFs mening uppenbart att stora bevis- och tolkningsproblem
skulle uppstå då det gällde att dra gränsen mellan lösliga
prisfrågor

och rådslag.

fanns åtskilliga

Man

fullt rimliga

skulle

omnämnanden

beakta att det näringsidkare

och försvarbara

skäl till att priser

av

emellan

fördes på tal
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var enligt LRF inte godtagbart.

syntes ha gjort,

i förbuden

förutsebarhet

och rättssäkerhet.

Det

anförde

ovanligt,

är

stämmelsen
parter

ansvariga

och fortsatte:

aktivitet

medveten

som

att någon

straffbarhet

form

av villkor

omfattas

av uttrycket

aktivitet

år

obetydlig.

i anbud,

vilket

söka förmå,

Det

Åtgärden

täcker

vidare

för att få till stånd den lägstprisbindning

ett krav på
för

inte

krävs

På s. 402

kan bestå i upp-

eljest.

eller

avtalsslut

vid

ligger

används.

av pâtryckningsmedel

sade utredningen:

bruttoprisbestämmelsen
ställandet

endast

inte

söka förmå

uttrycket

I

båda

samråd blir

leder till

att om försöket

sade utredningen

utredningen

På s. 406 priskartellbe-

var främst påtryckningsförsök.

avsåg att angripa

Vad

utan att fullfölja.

dock

i brottsbalken,

försöksreglema

inom

straffbeläggs

försök

att

syntes också ha sökt närma sig de allmänna

Utredningen

specialstraffrätten.

i alla förbudsbestämmel-

återfanns

vidare,

LRF

enligt

kriminalisering

i förfarandet.

ansågs inbyggd

serna. Skadligheten

och ökade de stora

som underströk

förmå

söka

Uttrycket

LRF ett anmärkningsvärt

enligt

med en allmän

som följde

bedömningssvårigheter
huvudreglema.

innebar

området

av det straffbara

utvidgande

på

ställas

som borde

de krav

Än mera gällde detta försökskriminalise-

Detta förslag

i förbuden.

inte

uppfyllde

Huvudregeln

ringen

som utredningen

av bevissvårigheter,

på grund

förfaranden

och liknande

området till samråd

syfte. Att utvidga det kriminaliserade

i t.ex. informativt

Sådana villkor
alla

former

som paragrafen

av

tar sikte

på.

LRF noterade att de nya förbuden
genom organisationer.

Beträffande

att med näringsidkare

jämställs

innebar
samråda

enligt

utredningen

om bestämmandet

samma säljled
Föreningen

föreslogs

omfatta också verksamhet

sammanslutning

att en branschförening
av pris

som det föreningen

anförde

priskartellförbudet

eller

rabatt

representerar

i och

utredningen

av näringsidkare.
inte får samverka

Detta
eller

med en näringsidkare
genom sina medlemmar.

får inte heller i sådan fall utöva påverkan

på sådan näringsid-

i
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kare.

Utredningen

konkurrenter
till uttryck

LRF

i föreningens

att förbuden

genom

objektiv

kunnna

finna

i den omfattning

information

möjlighet

beträffande

vilka

förfarande

uppvägdes

och därvid

komma

som föreningen

att behov

utfärdar.

skulle

få stor

genom arbetsfördel-

föreslagit.

av tillåtet

berörda

hade visats

av regler

med

Gränsdragningen

mot

slag blev nära nog omöjlig
att för näringslivet

näringsidkare

att i förväg bedöma om de gör sig skyldiga

Ovissheten

mellan

i riksorganisationema.

utredningen

och aktivitet

samråd

nämnd omfattning

bedöma. Det kunde inte anses ändamålsenligt
stämmelser

eller

samarbetsformer

led och verksamheten

sade sig inte

straffbarhet

att samverkan

stadgar eller i föreskrifter

på lantbrukskooperationens

ningen på olika

LRF

också

även kan i sin helhet ske i föreningsform

konstaterade

inverkan

påpekade

inte

att

ha straffbe-

har

tillräcklig

till straffbar

handling.

inte av att NO i somliga fall skulle kunna ta upp ett

i MD i stället för att anmäla det till eller medge åtal. Rättssäker-

heten krävde enligt LRF att ingen skall vara så hänvisad till NOs bedömning
då det gäller huruvida

Sammanfattningsvis
nytt

straff skall kunna ådömas.

avstyrkte

marknadsdelningsförbud.

särskilt

uppmärksamma

samverkan

LRF

förslagen

Enligt

LRFs

till nytt

priskartellförbud och

mening

var

pris- och marknadsdelningsavtal

inom ramen för generalklausulens

Även KF
var negativt till priskartellförbudet

det tillfyllest

att

och annan sådan

tillämpning.

och ansåg att det borde utgå ur

lagförslaget.

Sveriges köpmannaförbund

påminde

föll under generalklausulen

och behandlades

förfarandet.
smidigt
Enligt

om att priskarteller

förbundets

uppfattning

sätt hindra

lag

inom ramen för förhandlings-

Av allt att döma hade det härigenom

men ändå effektivt

enligt gällande

priskarteller

varit

möjligt

med skadlig

hade inte bärande skäl anförts

att på ett
verkan.

för en ändring
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av denna ordning.

inklusive

utan även annan samverkan

Förbundet
rabatter

-

konstaterade
alltjämt

vände sig särskilt

Förbundet

vidare

samråd föreslogs

priser

att vägledande

skulle bli tillåtna.

För företagen

i regel arbetar med ett mycket stort sortiment,
var tillgång

till

sådan vägledning

menade att det ligger
samråd, ibland

fall måste enligt förbundets
kan vara svårt,

ibland

uppfattning

resultatet blir ett prisavtal
rabatter.

Resultatet

rensen.

Ytterligare

avse. Mot bakgrund

de

kan också bli,

angelägna.
självsanering

påpekade

förbundet

av detta föreslog

Förhoppningsvis

av
skulle

praktiken.

att

att för en dispensansökan

fordras

för vilken

dispens sökes skall
att priskaitellför-

eller tillämpade

sig

dessa

och

LO

nya

förstärktes
i tidigare

och därmed

som

konkur-

förbudsområdet

sak. Liksom

för motåtgärder

dock uppmärksamheten

om

mån begränsar

och

var

positiva

behövliga

öppen

rättstillämpning

affársbeteenden
inte beivras.

till

uppfattning

innebära

regler
att

avtal.

TCO

LO sade sig dela utredningens

enligt LOs mening risk för att förbjudna
av fruktan

bedöma,

Det kan vidare inträffa,

köpmannaförbundet

ställde

näringslivet

betraktas som en naturlig

Det

sina varor eller tjänster genom

till att gälla ingångna

utvidgningarna

inom

I sådana

att de näringsidkare

i ett avtal som endast i mindre

av de nya förbuden.

föreslagna

visst

eller samarbete om vägledande priser respektive

arbetstagarorganisationema

införande

Förbundet

sakkunskap.

att redan på samrådsstadiet

av samrådet

budet skulle inskränkas

som

samråd också anses vara tillåtet.

samråd om vad den konkurrensbegränsning

Av

skäl nödvändig.

person eller eljest gemensamt.

samrådet utmynnar

vägledande

inom detaljhandeln

ekonomisk

deltar i samrådet enas om att tillhandahålla
särskild juridisk

liksom

-

att ett sådant system förutsätter

av speciell

omöjligt

bli straffbelagda.

ofta med 10 000-tals artiklar,

av praktiska

i sakens natur,

med anlitande

emot att inte endast avtal

att
och

att

en

konkurrens
fanns dock

inte skulle anmälas
På olika

skärpas så att den nya rättsnormen

sätt borde

blev gällande

i
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SA COSR,

vars ställningstagande

föreningens,
princip

ansåg det inte vara påkallat

skulle

eftersom

var likalydande

de nya förbuden

ingripanden

med Svenska civilekonomde nya förbuden.

att införa

inte ge några nya möjligheter

I

att ingripa

av det slag förbuden

mot konkurrensbegränsningar

skulle omfatta tidigare hade kunnat göras med stöd av KBLs generalklausul.
Införandet

av de nya

förbuden

framförallt

genom en direkt

kunde enligt SACOSRs

kunde

påverkan

från NO och MD

samma avskräckande

I den

uttryckligen

ningen

skulle förbjudas

avsåg

förbjudet

förbudens

positiva

försvårar

ett värdefullt

de föreslagna

effekter

förbuden

nens uppfattning
motverka

som

storföretag

tänkas

en risk

för

även i fortsättningen

kan situationer,

eller

enligt

på de

totaleffekter.

när de nya förbuden
Kunskaperna

om

var knappast tillräckliga

får negativa

vilka

effekter

för att man

borde enligt organisatio-

vara tillräcklig

av konkurrensbegränsningar

att

i prisavseende

kan öka konkurrenspressen

Generalklausulen

i

alla konkurrerar

i vilka ett samarbete

finnas.

nu

effekter

positiva

När flera små företag

andra situationer

deras införande.

de former

som

skulle vägas upp av att de också förhindrar

företagen och få klart positiva

väl

såväl styrka

SACOSR

totalt sett skulle komma att

skulle tillstyrka

förbudens

fanns det enligt

mycket väl uppkomma

kan mycket

har knappast

de mål konkurrenslagstift-

samarbete.

Men, anförde SACOSR,
effekter

av ett

med avseende

av marknadsdelningsavtal

marknadsledande

hjälp

av konkurrensbegränsningar

mot någon eller några marknadsledande

och i form

Företagen

i lagen. Möjligheten

kan väntas ge övervägande

antal fall

att tillgodose

organisationen,

beteende.

effekter

effekt.

mån de former

ett inte obetydligt

på företagens

med generalklausulens

låg, ansåg organisationen,
svagheter.

få betydande

mening väntas bli mindre benägna att gå in på en

form av samarbete när detta är direkt
ingripande

det

trots

som ett medel

det här var fråga om.

att
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Departementsbehandlingen

Departementschefen

fann det uppenbart att skilda former

och marknadsdelning
utredningen

i vissa situationer

av prissamverkan

kan ha skadlig

Liksom

verkan.

ansåg han det vara mycket angeläget att samhället kan gripa

i sådana fall.

Den fråga som därmed

av teknik

kom upp var valet

för

ingripande.

Han hänvisade

till att tanken på att mer generellt

missbruksprincip

till en förbudsteknik

hang. Vid KBLs

tillkomst

departementschefen
bruttopriser

på pris-

förfaranden

marknadsdelning
bredd

som

Utredningens
att primärt
generalisering

-

utredningen

som helt allmänt

också

i uttryckssätten

Genom

betydande
olika

till ett tillåtet

betecknas som prissamverkan

som inte

vidsträckt
som

avfattning

har

område.

från

område återföra

vissa företeelser

genom

genom

uppstod

när det gäller

det primärt

den
enligt

förbudets

förbjudna

sökte

som bedömdes

På det sätt som återföringen

att utredningsförslaget

och

verkan.

skett

gav nya tolkningspro-

blem och alltså ökade osäkerheten om vad som skulle vara förbjudet.
från rättssäkerhetssynpunkt

att

och en

skadlig

Redan

då måste användas

tolkningsproblem

undantag

med

effekt mot sådana konkurrensbe-

sådant

inte vara lämpade för en kriminalisering.
menade departementschefen

departements-

innebar att man angrep problemet

ett ytterst

I

i 1982 års lagstiftningsärende

får en mycket generell

lagstiftningsteknik
förbjuda

förbudsfrâgan.

prövades

som måste förutses.

skall få tillräcklig

den samtidigt

departementschefen
yttergränser.

dispensgivning

straffbelägger

endast i fråga om

inte borde stadgas, bl.a.

var enligt departementschefen

kriminalisering
- om en

samman-

Föredragande

förslag fann föredragande

mot prissamverkan

hänsyn till den omfattande

särskilt.

tillrådlig

och konkurrensområdet

chefen då att ett förbud

gränsande

förbudsfrågan

i tidigare

Också i samband med 1966 års effektivise-

med riktprisutredningens

Ett dilemma

hade aktualiserats

fann då en kriminalisering

och anbudskarteller.

ringsåtgärder
enlighet

övervägdes

över från nuvarande

ansågs detta vara betänkligt,

särskilt

Redan
när man
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fallet

som var
företeelser

Enligt

i förslaget

som kunde vara vardagligt

departementschefen

konkurrensområdet.
en näringsidkare
vara

i det primära

klart

exempelvis

företar,
från

allmän

sidokonkurrens.

var att samarbetet

synpunkt

företag

fördel

för samhället.

på marknaden

departementschefen
Vidare

med sin inställning

skulle

undantag

pekat

att

eller medelstora

Anledningen

konkurrenskraft

för

förfaranden

till detta
gentemot
till

som endast i

Ett undantag av detta slag menade

öka osäkerheten

om

kriminaliseringens
trots detta

skulle träffa en rad beteenden som utredningen

beteenden

kunde

syntes alltså leda till

måste ha ett dispensförfarande
fall efter prövning

av de straffbelagda

systemet egentligen

enligt

hans

och

inte ville

utredningens

från samhällssynpunkt.

att man som utredningen
i systemet, alltså en möjlighet

av där föreliggande

befria ett visst företag från annars föreliggande
en överträdelse

och

till en början genom att från

vara nyttiga eller rentav viktiga

MD att i ett enskilt

situationer

till de mindre och medelstora företagens konkurrenssitu-

Dessa

En kriminalisering
föreslagit

eller

öka konkurrensintensiteten

ation och stora vikt i det marknadsekonomiska

utgångspunkt

fördelar

stod det enligt hans mening klan att förbuden

och andra undantag alltjämt

straffbelägga.

som

andra

mindre

på

förfarande,

hade

för konsumenterna.

mindre mån kan begränsa konkurrensen.

räckvidd.

mellan

och därmed

göra

problem

beror slutsatsen på marknadsläget

hade sökt lösa denna svårighet,
förbuden

i

medan

kunde stärka dessa företags

större

dock

ett allmänt

Konkurrensutredningen

företag kunde ha lämpliga effekter

de straffbelagda

i affärslivet.

kan i vissa lägen ha övervägande

även ett bundet prissamarbete

Utredningen

hade inbegripit

Ett och samma konkurrenbegränsande

önskvärt

av

förekommande

speglade diskussionen

motsatsen kan gälla. Huvudsakligen
graden

förbudsområdet

förbuden.

straffansvar

hade
för

omständigheter
för vad som är
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Mot

ett sådant dispenssystem

vissa principiella

kunde man enligt

invändningar.

departementschefen

rikta

Han ville också påpeka att förbudstekniken

i fråga om prissamverkan

och marknadsdelning

kunde leda till ett stort

antal

I så fall

innebära

dispensansökningar.

administrativ

belastning,

och medelstora

för vilka

ansågs vara ett problem,

priskarteller
gällde

skulle

kunde förorda

utredningens

förbuden

De mindre
resurser ofta

genom att dessa i
och dispensfrågor.

inte att han med det underlag som fanns i
förslag om en kriminalisering

och marknadsdelningskarteller.

ansåg departementschefen
vidsträckta

få det extra besvärligt

fann därför

de uppställda

en betydande

en brist på administrativa

skulle behöva syssla med tolknings-

Departementschefen

förbudsfrågan

detta

både för samhället och för företagen.

företagen,

särskild omfattning

skulle

Till

skillnad

mot bruttoprissättning

nämligen

att det här

vad

mot

av
som

och anbudskarteller
rörde

sig om

mycket

förbudsområden.

Departementschefen

åberopade

också att det förslag

han i övrigt

lämnade

gav helt nya möjligheter

att snabbt vidta åtgärder mot en skadlig kartellise-

ring,

av missbrukdsprincipen.

vid

förslaget
skadlig

tillämpningen
om att MD

skulle

få förbuda

konkurrensbegränsning.

konkurrensvårdande
utveklingen

ett företag

Departementschefen

myndigheterna

beträffande

Särskilt

med

bl.a. prissamarbete

pekade

att fortsätta

han på
med en

uttalade också att de

uppmärksamhet

borde

samt utvärdera effekterna

följa
av den

nya KL.

Även sedan konkurrensutredningens
av departementschefen
m.m.

På denna punkt

departementschefen

kvarstod
uttalade

förslag om ett priskartellförbud

avvisats

dess förslag om en långtgående presumtion
prop.

198182:

165 s. 222 f

emellertid

följande:

Också jag har den uppfattningen att påtagliga risker kan
vara
förenade med vissa former av branschtäckande
samverkan
Åtminstone för närvarande
mellan konkurrenter.
synes det mig
dock kunna diskuteras om man bör
de av utredningen anförda
grunderna förorda ett sådant bedömningssätt
som utredningen
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Jag åsyftar då
när det gäller frågan om prisföljsamhet.
uttalandet att mer omfattande undersökningar
av prisföljsamhet
bör kunna förbehållas särskilt svårbedömbara fall av samverkan
mellan dem som tillsammans har en dominerande ställning på
marknaden. Min tveksamhet på denna punkt vill jag sammanfatta sålunda. Det är svårt att generellt förorda en begränsning
när
avseende prisföljsamhet
i fråga om utredningsverksamheten
skulle
ut på. Något
man inte kan ange vad begränsningen
inte lämnat. Fastän uthar utredningen
underlag härvidlag
beträffande skadlig
redningen inte föreslår en legalpresumtion
samverkan
verkan av en branschövergripande
synes dess förslag
presumtion,
låt
i sak närma sig en sådan
vara att motbevisningen
negativa effekter utan
frånvaro
relevanta
inte skall gå ut på
av
utredningen sig i ett
Likväl
ställer
närvaro av viss samhällsnytta.
föreslår

annat sammanhang

avvisande

till en presumtionstanke.

Enligt min uppfattning kan det vara naturligt för MD att i första
alltså ådagalagda förföreteelser,
hand utgå från konkreta
finns
faranden. Om en cirkaprislista
en viss marknad men
materialet i ärendet närmast ger vid handen att följ samheten är
låg synes slutsatsen kunna bli att konkurrensen fungerar och att
andra
listan saknar betydelse i praktiken,
om man inte tar
kan då bl.a. vara att
aspekter i bilden. Sådana omständigheter
får
prislistan genom sin förekomst och andra omständigheter
bedömas utgöra en påtaglig riskfaktor
mot en försvagning av
konkurrensen mellan företagen.
MD att själv utforma de närmare
Jag anser att det bör lämnas
bör vara
principerna i fråga om bevisningen. Att bevisföringen
fri är dock självklart.
Detsamma gäller bevisvärderingen.

Marknadsdelning

Konkurrensutredningen

Konkurrensutredningen
ningslag,

SOU 1978:9,

fann i sitt slutbetänkande

skadeverkningar.

kvotering

indelning

utredningen

eller

att delningen

effektivitetsvinster
eller

genom

distributionskostnad

av marknadsdelning

att vissa former

med påtagliga

beträffar

Vad

på geografisk
visserligen

ibland

var förenade

marknadsdelning

genom

av kunder

menade

eller

grund

att de samverkande
minskad.

Ny konkurrensbegräns-

leder

till

mer omedelbara

får sin avsättning

Exempelvis

kan

tryggad

fördyrande

s.k.
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om delning

i fråga

slag omfattar

tillmätas

en väsentlig

eller

sätts ur kraft

medföra

vidare

en hög grad

upprätthålla
redningen

de effektiva

att

samma

risk

såvitt

blir

företagsstrukturen

vid

orationell

framstod

delningskartellerna

sin tur kan få en prisuppehållande

hållning

till att de ofta är förbjudna

i utländsk

föreligga

för ett förbud

samt kunddelning.
kartellförbuden
överlägga

om sådan delning

sätt samverka

i nu aktuellt

fann utredningen

befogat

-

så att

de

restriktiv

hänvisade man
Det är där

prisbindning

och

övervägande

skäl

och geografisk

delning

beträffande

de andra

vara

som att ingå eller tillämpa
Detsamma

vid marknadsdelning

att förbudet

som i

av marknadsdelning.

att det borde

avseende.

praxis

horisontell

gälla försök att förmå annan att inleda ett otillåtet
som föreligger

De kan

ställning

Dessutom

med vad som föreslogs

ansåg utredningen

som

att exempelvis

konkurrenslagstiftning.

mot dessa former

I likhet

att

en utpräglat

föreslog alltså ett förbud mot kvotering

Utredningen

nämligen

allmänhet

kommer

intagit

parallellställa

Mot den bakgrunden

marknadsdelning.

ut-

effektivitet.

dittillsvarande

av delning.

formerna

att i skadlighetshänseende

brukligt

Därtill

hade

myndigheterna

till de nu berörda

enligt

verkan.

sammanfattade

Konkurrensutredningen

i

utredningen

inverkan.

att

De nu berörda

kan skapa en lokal dominerande

delningen

konkurrensvårdande

för

i fråga om näringslivets

av denna orsak ha en prishöjande
den geografiska

på lång sikt.

fall

i vart

därför

med skadlig verkan

förenade

vidare

företag
för

framträder

prisbindning

horisontell

-

de samarbetande.

bevekelsegrunden
Här

av

del av denna

gäller

tappar

av rationalisering.

som

helt

Av

får dessa ett sådant skydd som kan täcka också ineffektiva

Därmed

situation

vikt.

större

delning
i stället att
- när

utredningen

marknaden

om köparna

konkurrensen

och

hela

före-

att sådana ibland

dock

inte kunde

betydelse var enligt

övervägande
detta

utredningen

menade

effektivitetsvinster

kommande

till ett generellt förbud

Vid ställningstagandet

undvikas.

korsande transporter

otillåtet

såväl

att

avtal eller på annat

borde enligt
samarbete.

utredningen
Den särskilda

gjorde det enligt utredningen

samma sätt som anbudskartellförbudet

-
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skulle

omfatta

oförbindande

också

sådant

som

betecknas

som

endast

vägledande,

e.d.

I fråga om övriga

nämnda former

för att hävda att de generellt
ibland förekommande

av delning

fann utredningen

inte grund

har sådan skadlig verkan som klart väger över

fördelar.

Mot den nu angivna bakgrunden

föreslog utredningen

följande

bestämmelse

om marknadsdelningsförbud.

Näringsidkare
får
ingå eller tillämpa avtal eller eljest samverka eller samråda
med annan näringsidkare i samma säljled om delning av tillverkning eller försäljning av vara inom landet i kvoter eller på
geografisk grund eller i fråga om kunder,
eljest söka förmå annan näringsidkare
i samma säljled till
sådan delning.
Vid tillämpning av första stycket skall med försäljning
av vara
jämställas tillhandahållande
av tjänst eller annan nyttighet.

Från detta förbud

föreslogs

priskartellförbud,

dock att inget undantag

Däremot

undantogs

förfaranden

samma undantag som i fråga om förslaget

koncernintema

gjordes

till

för säljorganisationer.

transaktioner,

bagatellkarteller

som har sin grund i upplåtelse av immateriell

och

egendom.

Remissopinionen

MD anslöt sig i huvudsak till utredningens
att i en ny konkurrenslag

föra

delning.

I den föreslagna

fortsatte

MD,

prissamarbete

införts

regleringen

en regel

var straffritt

vad gällde prissättning

av

av

att det var lämpligt

mot horisontell
priskartellförbudet

innebörd

att

bindande

för såvitt fråga var om förfarande

grund i att flera näringsidkare
genom särskild juridisk

ett förbud

bedömning

tillhandahöll

marknadsupphade dock,
horisontellt
som hade sin

vara, tjänst eller annan nyttighet

person eller eljest gemensamt.
i gemensam säljorganisation

Utredningen

anförde

att samarbetet i en sådan
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organisation

de samarbetande
i

fråga

produktegenskaper,

om

uppkom,

varför

var enligt

totala

sälj-

möjligheter

till

distributionskostnader

avsevärda

marknadsdelningsöverenskommelser.
undantaget för såljorganisationer
MDs uppfattning

NO instämde
allmänhet

var förenade

förbjudas.

NO tillstyrkte

KOV anförde,
motiveras

emellertid

berördes
eller

uppkomna

den föreslagna

var allvarligt

av olika

följd

bl.a.
sådana

av

det föreslagna

borde därför enligt

avseende marknadsdelningsförbud.

att marknadsdelningskartellema

utformningen

beroende

särskilt priskonkurrensen.

konserverades.

och kunde leda
Verket

att andra samhällsekonomiska

av

marknadsdelningskarteller

från

framhöll

överväganden

vara så att företag

var belägna i mindre
företagen

borde

bör motverkas

från konsumentsynpunkt

Det kunde t.ex.

i

av förbudet.

att marknadsdelningsavtal

företagsstruktur

andra slutsatser.

var

till

de

vore

beträffande

En regel motsvarande

bedömning

av marknadsdelningsavtal

delvis

Förbjöds

ofta

det

med skadlig verkan och av denna anledning

i detta sammanhang

kunde leda till

innebär

samarbete

om marknadsdelning

av att sådana begränsar konkurrensen,

till att en viss ogynnsam

anses ha

vid marknadsdelning.

från priskartellförbudet

att det förhållandet

Detta menade KOV

kunde

ofta

i lika mån kunde anföras

i allmänhet

införas i bestämmelsen

i utredningens

att samord-

sålunda anförde som skäl för

samordningsvinster

sålunda

var

pris-

att vid ett så långtgående

säljorganisation

gemensam

horisontell

utredningen

straffrihet

således föga naturligt

och

och transportkostnader

hänseende vid priskarteller
av motsvarande

vid

också

distribution

inte generellt

samarbetande betaget att också överenskomma
slag;

service,

MD ansåg att vad utredningen

i aktuellt

med varandra

straffrihet

sådana säljorganisationer

Det syntes MD
en

lägre

t.ex.

som stöd för införande

som

för

säljorganisation

genom

skadlig verkan.
straffrihet

åsattes samma pris samt att

sortiment,

Bevekelsegrunden

i gemensam

ningsvinster

att produkterna

mestadels avstod från att konkurrera

marknadsföring.
bindning

förutsatte

normalt

orter,

som

som helt

sysselsättningssynpunkt.

som omfattade

företag

av detta slag
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kunde detta föra med sig behov av arbetsmarknadspolitiska
Här var man enligt KOVs
hade inte

belysts

mening inne på svåra bedömningsfrågor.

av utredningen.

I motiven

bedömningen

tas upp, ansåg verket.

SPK anförde:

Bestämmelser
i

förekomma

om kvotering

försäljningssamverkan

En fråga, som inställde

mellan

redningen

gav vinster

fråga

från

av de kartellregistrerade

kvoteringsbestämmelser.
i praktiken

t.ex.

Vidare sades i utredningen
generellt

Förbjöds

i många fall förbjudit

tillverkning

avtalen

kvamindustrin

och

malningsbegränsning.
gränsning

var

varit

förbjuden

begränsade företagens

enligt

utbud.

att det alltjämt

och

saknades fog

säljorganisationer

om

ingick
hade man

ingen

som hade som målsättning
ingående företagen,

hade tidigare

sammankopplade
rådde

sälj-

lägre

genom

även försäljningsbolag.

Sådana avtal

Det

som säljorganisa-

bl.a. kvoteringsbestämmelser

mellan de i kartellen

om kapacitetsbegränsning.

ut-

hade skadlig verkan.

Nära samband med marknadsdelningskarteller,
att fördela

hade

sidor på så sätt att samordningen

rationaliseringssynpunkt,

att påstå att säljorganisationer

genom

av leveranserna

försäljningsorganisationer

om

rätt ofta kunde ha positiva

transportkostnader.

I många

att ha samverkan

utan att tillämpa någon form av fördelning
I

mot

eller områdesindelning.

anfört att den form av konkurrensbegränsning,

tionen innebar,

föreslogs

kunde således inte i avtalet om

sig, var om det var möjligt

intressentema.

kunde

inte mot försäljningssam-

om kvotering

överenskomma

för

områdesindelning
Förbud

men däremot

i ett försäljningsbolag

Intressentema

försäljningsbolag

ocheller

Dessa

riktlinjer

måste klara

försäljningssamverkan.

om

och områdesindelning

kvotering
verkan.

avtal

stödåtgärder.

med
tvekan

lagförslaget,

förekommit

bestämmelser
om

hade avtal

att

om

inom
för-

förmalningsbe-

då den på ett direkt

sätt
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en marknadsdelningskartell
utnyttjade

skillnaden

Var

företagens

inte begränsa

större för att samma effekter

på ett sätt som begränsade

utbud

skulle

däremot liten, var

uppnås som då en kvoterings-

i

samband

nedläggning

samordnad

med

kapacitetsgränsema

t.ex.

produktionsenheter,

borde en överenskommelse

av

om kapacitetsbegränsning

med en kvoteringsöverenskommelse.

jämställas

skiljer sig delvis från de övriga förbuden därigenom

En marknadsdelning
delningen

syftar

oftast

till

Sveriges Industrüörbund

en rationalisering

m.fl.

i något avseende,

minskade distributionskostnader

föringskostnader.

Organisationerna

marknadsdelning

dock

begränsades väsentligt

under

ville ändock inte avstyrka ett förbud mot
att det straffbelagda

förutsättning

i förhållande

inte enbart delningar

utan även samrådssituationer.

till utredningens

en rationellare

produktion.

Härigenom

förslag.

samhället.

förhindrades

kunde sålunda vara nödvändigt

för

avgörande

där investeringarna

företagets

Samrådet hade, enligt organisationerna,
renssynpunkt
marknaden

medfört

några

och därigenom
effektiv

för en

Överkapacitet kunde annars uppkomma till nackdel för

investeringar

mycket stora belopp kunde samråd om framtida
vara

enligt organisationer-

Att visst samråd ägde rum mellan näringsidkare

Inom den tunga processindustrin

utbyggnad

förslag att förbudet

som kunde utgöra ett led i en process mot

om det totala kapacitetsutnyttjandet
utbyggnad.

området

som hade tagit sig uttryck i mer fasta former

även diskussioner

nas uppfattning

av

eller minskade marknads-

Det ansågs vara en besvärande olägenhet i utredningens
omfattade

att

anförde

undvikande

Det kunde gälla exempelvis

överinvesteringar,

framtida

kapacitetsbe-

Om i ett sådant fall parterna då och då justerade

förelåg.

överenskommelse

den faktiskt

behövde

stor

i varje fall inte på kort sikt. Var skillnaden

konkurrensen,

rationell

kunde anses vara

hur nära kapacitetstaket

berodde
låg.

kapaciteten

gränsningen

risken

om kapacitetsbegränsning

en överenskommelse

Huruvida

produktion.

nackdelar

kvarvarande

i denna situation

för kapacitetspå

marknaden.

inte från konkur-

utan endast ökat

skapat underlag

kunde avse

kunskapen

om

för ett säkrare beslut om en

På motsvarande

sätt gällde

att en ökad

42
kunskap om marknaden
en mer verksam

i avseende på distributionen

föreslog utredningen

rande undantag till priskartellförbudets
försäljningsorganisation.

Vad

undantag för samarbete i gemensam

det gemensamma

Denna lösning

förhållanden,

försäljningsbolaget

utredningens

i dess betänkande

försäljningsorgans

rationaliseringseffekt

och att företagen

på produktionssidan

ständiga

Då någon

företagen

är nödvändig

orationell

form.

Enligt

lät hela sin
skulle

de

och bortsåg helt från

ansåg SI m.fl.

ningens uttalande

verkningar

företagen

var otillfredsställande

som syntes ha motiverat

enheter.

inte något korresponde-

Endast om de samverkande

säljas genom

undgå förbudet.
verkliga

för

konkurrens.

Från marknadsdelningsförbudet

produktion

skapade utrymme

form

inställning

Prissamverkan

och konkurrens

då fortfarande

mening

som själv-

av leveranserna

kan produktionsstrukturen
uttalade

arbetar

mellan

bevaras

i en kanske

att riskerna

för negativa

bedöms vara i stort sett desamma som beträffande

organisationernas

att

oftast endast avser såljfunktionen

av kvotering

Konkurrensutredningen

var riktprisutred-

var utredningens

priskarteller.

påstående

för generellt

och för kategoriskt.

Utredningen

hade enligt

dessa inte analyserat

frågan.

Dess argumentering

gällde också uteslutande

rena delningskarteller.

Detta

framstod

enligt

anförde

att ett

parterna

har

organisationerna

som desto

stort antal kvoteringsbestämmelser
en

gemensam

uttalandet av riktprisutredningen

innehöll

Riktprisutredningen

som utredningen

har samband

försäljningsorganisation.

Sålunda sades att produktionsstrukturen
form.

märkligare

Det

med att
återgivna

dessutom väsentliga reservationer.
kan

bevaras i en kanske orationell

påstod inte att generell

skadlighet

föreligger,

påpekade organisationerna.

Effektivitetsvinster

och därmed

samverkan

gemensamma

genom

säljfunktionen.

Inom exempelvis

hävdade organisationerna

sammanhängande
försäljningsbolag

kostnadsbesparingar
berör

ofta

vid

inte enbart

vissa delar av den tunga processindustrin

att kostnadsstrukturen

var sådan att rationalise-
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ringsarbetet
inom

är direkt

förbundet

både försäljning,

arbetet

kan

försäljningsorganet
Standardisering
förutsättning

kvotering

och andra resurser

i gemensamma

framhöll

normalt

och

synpunkt

kunde

med syfte att

ster måste nämligen

behövde

risker

för bestående orationell

icke

innebära

i förhållande

För exportinriktad

industri

påpekades

det.

gäller

komma

varaktig

med

i form av importregleringar.

befintliga
marknaden.

gemensamma

säljbolag

med

förmodas

kravet

exportDet

medföra

ökade

ytterligare

Dispensmöjligheter

på flexibilitet

försäljning

marknader

om

organisationerna.

ingrepp

fylla

sina försäljningsinutländska

handelshindrande

inte

kunna vara en

och marknadsförhällanden.

kunde

skulle

av löpande

fast marknadsdelning

trycket

framdeles

för-

av

effektivitetsvin-

marknaden

som nödvändig

fortsatte

för-

godo.

för försäljning

leveranssidan

form

fördelning

som har valt att samordna

importkvoter,

dessa situationer

Varje

totala

till

protektionistiska

för

av lägre

utan skulle

kapacitets-

av

av de rationalise-

sätt tillvarata

företagsstruktur

säljbolag

en kvotering

marknaden

någon

till aktuella

satser i ett gemensamt
framstår

i form

skall

enligt

att kvotering

gynnsamt

rationellt

skulle

i ett försäljningsorgan.

bygga på någon form av planerad

Detta

fördelning

delägarna

drift

utan plan eller budget.

medföra

för att effektivitetsvinsten

för en rationell

betänkandet

påverkades

transportkostnader,

säljningssamarbete

leveranser

mellan

tillgång

samarbete.

Motsatsen

med drift

i det nämnda

som samverkan

för ett effektivt

leveranssidan.

förekom

från köparens

säljnings-

eller

kan vara en

skall ge varandra

förutsätter

närmast vara att jämföra

Riktprisutredningen
inköpsordema

som fordras

i

specialisering,

t.ex.

om

Sam-

att delägarna

En fastare arbetsform

försäljningsbolag

på produktions-

ringsvinster

därigenom

överenskommelse

av resurser

och produktion.

för att parterna i dessa sammanhang

organisationerna

Priserna

effektivitetshöjande

träffar

utnyttjande

lagerhållning

och utvecklingsarbete.

till know-how

Samverkan

distribution,

verka

även

med gemensamt

på

den

för

redan

kvoterade
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Även föreliggande

praxis på området talade enligt

säljbolag med ingående kvotering

gemensamma

Man hänförde

skadliga.

sig här till

bedöma försäljningssamverkan
kvotering

inte generellt
1977:15

MD

i gemensamt försäljningsbolag.

där MD

av ett utanför

med ingående

samarbetet

på 25 %. Importkonkurrensen

MD fann inte skadlig verkan föreligga.

närmaste obefintlig.

hade att

Bolaget svarade för en marknads-

utgjordes

med en marknadsandel

för att

kan sägas vara

inom AB Brukens Säcksystem

andel på 75 %. Konkurrensen
företag

fallet

organisationerna

stående
var i det

Som skäl härför

anfördes främst att samarbetet medfört betydande kostnadsbesparingar.
pekade också på konkurrensen

Enligt

organisationernas
i

samverkan
generellt

prövning

Vad

där marknaden

heterna

skulle

effekter

av samverkan

hade föreslagits

tidigt

skulle utantas samverkan

-

tillämpligt

geografisk
samverkan

grund.

Enligt

motivuttalanden

organisationerna
konkurrenter

inte

som
klart

myndigskadliga

med vad som

säljbolag.

vidare, enligt lagtextens utformning
av marknaden

syntes förbudet

ta sikte på

sett är konkurrenter.

förekom

huruvida

ett

mot marknadsdelning

från förbudet

denna formulering

mellan dem som allmänt

framför

eventuella

i samma säljled vid bl.a. delning

på näringsidkare

verkar

och åtgärdas.

genom gemensamt

var, anförde organisationerna

Förbudet

stadium

en

utåt som präglar

härav att i likhet
-

med anledning

i priskartellförbudet

ges företräde

För de konkurrensvårdande

kunna uppmärksammas

förordade

borde ske utifrån

var den öppenhet

ett relativt

sålunda

Organisationerna

de

borde därför

genom försäljningsbolag.

samverkan

kvotering

försäljningsorganet

inom vilken

som även talade härför

plast.

belägg för att

ingående

med

Skadlighetsbedömningen

Missbruksprincipen

analyserades.

Av

försäljningsbolag

gemensamma

huvudsakligen

saknades i utredningen

uppfattning

skulle vara skadliga.

individuell

förbud.

från andra material,

MD

i

betänkandet

uppdelning

som har sin grund i bakomliggande

av

framgick
marknaden

exklusivavtal

enligt
mellan

omfattas

av
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förbudet.

anförde

Utredningen

sålunda följande:

exklusivavtal

delning som endast har sin grund i bakomliggande
inte omfattas

leverantör
utredningen:

av förbudet.

Utanför

dvs. delning mellan konkurrenter.
exempelvis

ovan har berörts,
områdesdelning.

Om

Därvid

ensamrätt

innebörden

marknaden

kan

jämväl

vertikala

överväganden

var

näringsidkare

syntes

utan påverkas

ledet,

med vertikal

envar

av

sina

detta

delning

att utesluta

av

som hade sin grund

organisationerna

av rättsreglema

ha

närmast

distributionseko-

så att en leverantör

anlita

med exldusivavtal

i

Valet av återförsäl-

inte bedömd utifrån rationella

att som återförsäljare

ett företag

som

i samma led som säljaren.

är verksamt

anförde

exklusivavtal

utsträckning

dock

till leverans från honom.

inslag i avseende på olika handelsled.

Vad utredningen

anförde

faller därmed, som

tillförsäkra

uttalande

konkurrerande

jare blir i en sådan situation

hindras

fram

som är förenade

en leverantör

inom visst distrikt

exklusivavtal

diskriminatoriska

nomiska

längre

bestämmelsen

exklusivavtal

av utredningens

mellan

bakomliggande

Något

att

med samme

har anförts tidigare avser förbudet det horisontella

Som

återförsäljare

bör framhållas

Det

giltighet

som motiv
ägde

enligt

beträffande

för att från förbudsområdet
organisationemas

avtal

mellan

mening

konkurrenter

undanta
i samma

då den ene

till den andre även om konkurrensförhål-

erhåller uppdrag som återförsäljare
landet delvis består oaktat avtalet.

Även LFR tog upp frågan om undantag för gemensamma
sitt remissyttrande
i sådana bolag
utredningen.
säljas genom

och pekade
motsvarande

det i priskartellförbudet

organet

lösning var enligt LRF otillfredställande
och förhållanden

i näringslivet.

i

m.m.

att något undantag för marknadsdelning

Endast om de samverkande
det gemensamma

säljbolag

inte föreslagits

av

företagen låter hela sin produktion
skulle de undgå förbudet.

Denna

och svarade inte mot faktiska behov
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LRF framhöll

att utredningens

delning var för negativ.
rationen

tillmättes

syn på effektivitetsvinstema

Sålunda ville LRF påpeka att inom lantbrukskoope-

möjligheterna

att undvika

betydelse.

Effektiv

samverkan

också i tillverkningsledet.

beträffande
planeras

samverkan

dagligvaror
med

kunna

bli

företag,

måste följaktligen

t.ex. korsande transporter

tillåtas

säljorgan

gemensamt

Efterfrågan

styrde oftast

och tillverkningen

förutsatte

produkter

-

i varje fall

om denna skulle

marknadsorienterad.

säljs genom ett gemensamt

att samråda kring
av det

förutsatte

Marknadsföring

styrd produktion
och

stor

måste därför

marknadsplaneringen.

kostnadspressad

vilkas

effektivitetsvinstema

om

ett

från

förening

specialiserad,

tillverkande

i

- produktionen

utgångspunkt

genom marknadsbolag

vid marknads-

uppdelning

företag,

av tillverkningen,

säljorganet

gemensamma

De

skall

kunna

tillvaratas.

Bedömningen
marknad

av om skadlig verkan

inom

vilken

Missbruksprincipen

LRF förordadade
infördes

från

säljbolag

förening.

Härmed

skulle

krävde också en analys av den
verkar,

ges företräde

på grund av det anförda

förbudet

LRF.

säljorganisationen

borde därför

Marknadsdelningsförbudet
fortsatte

förelåg

undantas

föreslogs

inte

anförde

framför

ett förbud.

att om marknadsdelningsförbud
samverkan

genom

för

gälla

avsågs överenskommelse

alltför
berördes

bristfällig.
ej,

exemplifiering

mellan

heller fall då specialiseringen

tredje part, t.ex. en riksorganisation.
på

systemet

av detta viktiga

Specialiseringssituationer

med

två näringsidkare

marknadsdelning

Vidare

viss produkt.

LRF

motivundantag

var

flera

företag

än

två

skedde under medverkan

av

Det kunde nämnas att NO sett positivt

sådan centraltillverkning

slakteriorganisationen.
t.ex. legoavtal

med

gemensamt

specialiseringsavtal,

om att den ene skulle t.ex. helt upphöra med att tillverka
ansåg att utredningens

vidare.

LRF

som

borde specialisering

hade

utvecklats

och tillverkning

belysas. Man kunde också fråga sig om det var rimligt
där en part inte helt upphör

med verksamheten

inom
genom
att en
ifråga
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skulle

kunna leda till

straffansvar

från att konkurrera

medan ett avtal där en part helt avstod

blev straffbart.

framgick

direkt

belystes.

LRF hemställde

av lagtexten

Med

krävde

därför

specialiseringsproblematiken.

hänsyn till att undantaget

rättssäkerheten

att frågan

om en utförligare

Det förtjänade

ytterligare

motivdiskussion

enligt LRF att

mas att EG hade en särskild gruppundantagsförordning

inte

kring

uppmärksam-

för specialiseringsav-

tal.

Också KF var kritiskt
förbudet.

till den föreslagna

KF hänvisade

till vad förbundet

den konsumentkooperativa
redovisats

förekommer

juridiskt

självständiga,

genom

deras centrala

som skulle förbjuda

rörelsen

geografiskt

fördelning

tillverkning

kooperationens

och

sparande och i övrigt
som förekom

innebar

ningarna

eliminerade

ningarna

arbetar

konkurrensen

mellan

tillgodoseendet

KF

hemställde

arbetningen
tidigare

KF

å andra

föreningarna

mindre

företeelsen

i stället skulle

också särskilt

sidan inte

Den samverkan

att konsumentföre-

Just till

följd

områden

viktig

av att före-

var

än just

emellertid

samverkan

för

vid

be-

av förbud

att förbuden

genom

att den dispensmöjlighet,

dessa synpunkter

förutom
och att detta
-

behovet

leda till

regleras

en så kostnadsbe-

som möjligt.

togs till

bestämmelse,

borde

för

konsumentintresset.

hade sagts om det ifrågasätta
-

utan hänsyn

var en del av konsument-

avgränsade

hänsyn

att noggrann

av ifrågavarande

dock utformat

sinsemellan.

geografiskt

av vara inom

och samråd om en så ändamålsen-

som möjligt

av det gemensamma

och marknadsdelning

föreföll

grund,

konkurrens

inom

eller försäljning

varudistribution

enligt

i och

Marknadsdelningsförbudet,

och en förutsättning

effektiv

hade

eller samråd med annan näringsidkare

och samverkan

konstruktion

av

samarbete mellan de

konsumentföreningarna

KF.

av tillverkning

försäljning

om uppbygnaden

på att det såsom

betingat

avgränsade

inköpsorganisation

landet i kvoter eller på geografisk

lig

och pekade

avtal, samverkan

av marknadsdelnings-

hade anfört

ett av effektivitetsskäl

i samma säljled om delning

till att regional

utformningen

mot priskarteller

skulle

generalklausulen.

som föreslogs

det som

utgå och att
KF framhöll

från dessa förbud,
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i nu berörda hänseenden. KF kunde inte

inte kunde godtas såsom alternativ

acceptera att konsumentkooperationens

Sveriges köpmannajörbund
aktualitet

förbundet

knappast

som

anledning

onödigtvis

att

ändamålsenliga

försvåra.

Detta

leverantörsföretagen

och för att åstadkomma

ansåg därför

va företag

till

kvotering

Förbundet

distribution.

marknadsdelningsförbud

inte

som underlag

för prisdiskriminering.

borde

göras undantag

ningar och att undantagsbestämmelscn
de förhållanden

kan beñnnas vara

inte fick utnyttjas

LRF och KF fick stöd av handelskamrama
delningsförbudet

gemensamma

både för att kunna planera

att något behov av ett särskilt

eller utgångspunkt

som det inte finns

många gånger

en rationell

men betonade att marknadsdelning

i produktions-

och varutillförseln

försäljningen
förutsätter

av

Förbundet

också

gällde

som från leverantörssynpunkt

Sådana organisationer

de samverkande

produktion

marknadsdelning.

som närmast förekom

och som ofta främjar

detaljhandeln.

förelåg

tillämpade

som företräddes

måste anses utgöra en rationalisering,

försäljningsorganisationer,

mellan

detaljhandelsföretag

att den marknadsdelning,

resp. grossistledet

torde sakna

ansåg, att marknadsdelningsförbudet

för de enskilda

och

underströk,

skulle

utav MDs prövning.

vara beroende

direkt

och organisation

verksamhet

som ansåg att från marknadsför gemensamma

utformades

säljbolagföre-

så att den även innefatta-

som motsvarade koncern förhållanden,

exempelvis

kooperati-

inom samma grupp.

Departementsbehandlingen

I

198182:165

prop.

med

detta

tillsammans.
att det kom

beträffande

förbudet

gen att förbudet

till

ny

behandlades

konkurrenslag

förslag om förbud mot prissamarbete

konkurrensutredningens
delning

förslag

och marknads-

För förslaget om förbud mot marknadsdelning
att avvisas

av samma

skäl

mot bindande prissamverkan.

träffade

för vitt,

att de undantag

som tidigare

betydde
redovisats

Slutsatsen blev följaktlisom föreslagits

snarast
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ökade osäkerheten om vad förbudet avsåg och att antalet dispensansökningar
kunde antas bli stort och innebära en belastning
företagen.

såväl på det allmänna

som

BILAGA

RÄTTSTILLÄMPNINGEN
RELEVANT

BETRÄFFANDE

MARKNAD,

PRISSAMARBETE,
BRUTTOPRISER

MARKNADSDELNING,
OCH

ANBUDSKARTELLER

BEGREPPET

RELEVANT

SSABs paniella

NO

2

hävdade

förvärv

att den

konkurrensrättsliga
Sverige, exklusive
och lagerleveranser

MARKNAD

av Bröderna

i ärendet

Edstrand

primärt

bedömningen

relevanta

för grossisternas

den
i

förmedlingsleveranser

i den relevanta marknaden.

borde räknas

vid

för handelsstål

var grossistmarknaden

ämnen och rör. Både grossisternas

ansåg NO att marknaden

marknaden

lageraffárer

I andra hand

utgjorde

en relevant

marknad.

SSAB bestred att det var möjligt
distributionsled.
marknaden
enligt

Enligt

SSAB

för handelsstâl

SSABs

lagerleveranser

uppfattning

att avgränsa en relevant
var

i Sverige.

den relevanta

som direktleveranser

marknaden

I den relevanta

såväl grossisternas

marknad

i ärendet

marknaden

förmedlingsleveranser

från verk till slutförbrukare.

till ett

ingick
och
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Ärendet fördes av NO till MD,
mellan

och

NO

återkallade

SSAB

Esseltes förvärv

dnr

slutligt

något

1986:439.

28885;

av Enströms

i ärendet avgränsas efter två parametrar.

Enligt NO kunde marknaderna
ena parametem

varför

sin talan,

NO

av MD inte gjordes

ställningstagande

nåtts

men sedan en förhandlingsuppgörelse

Den

Den andra gällde distributionen

avsåg enskilda produkter.

av produkterna.

NO anförde

bl.a. följande.

Beträffande

produktmarknadema

konkurrenssituation
varje

för varje produkt

marknaden

olika

produktmarknadema

läggas

hos olika aktörer

Avgränsningen

är det i första hand frågan om

När det gäller denna parameter
samman.

De

relevanta

får de

marknaderna

i de olika leden och

marknaden.

av den i ärendet relevanta

makt. Esselte uppnår eller förstärker

genom förvärvet

hade Esselte en stark eller dominerande

flera andra produktmarknader
vidare distribueras

olika

inom samma område.

sätt, där prisbildningen

beroende av prisbildningen

inte alltid

är direkt

förstärker

genom förvärvet
Eftersom

en stark ställning

och mindre kontorsmaski-

inom kontorsmateriel

ner. Redan innan förvärvet

sin ställning
flertalet

det

marknads-

en betydande

kan utnyttja

ett flertal produktmarknader

har skett utifrån

marknaden

område där Esselte genom förvärvet

varugrossisten.

för sig. Även om

fallet.

med hänsyn till sortimentet

avgränsas här huvudsakligen

särskild

en

sig måste ändå den

för

behandlas

av produkterna

för tjänst enligt 5 § KL.

föreligga

sägas

avgränsas i det enskilda

När det gäller distributionen
en marknad

det

eller produktvariant

således skall

produktmarknad

relevanta

kan

Varje

ställning

produkt

kan

i en distributionskanal

i en annan kanal.

Esselte

som den i särklass största kontors-

av de här aktuella

produkterna

huvud-
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sakligen distribueras
även

utnyttjas

förstärks

på andra

storlek

i

samtliga

Den relevanta

de produktmarknader
funktion

nadsmakt

eller

på vilka

förstärker

till

Esseltes

som avgränsas av köparens

förvärvet,

en stark mark-

dvs. det som NO betecknat

mindre skrivmaskiner

Följaktligen

bedömningen

och räknare.

är det knappast

just

På

uppnår

relevant

marknader

av förvärvet

vad gäller

och

att

tas in i den

såvida den inte påverkar

kontorsmateriel,

mindre

skriv-

och räknare.

Kontorens

i frågan bl.a. följande.

efterfrågan

förbrukningsartiklar

omspänner
omfattande

ett brett

manuellt

och

-maskiner,

kontorsarbete

inbegripet

hygien-

riktningen

och

tillbehör

hjälpmedel
produkter

samt

produkten

av

många

tekniska

och distributionen
därför

slutförbrukare
förekommer

än kontor,

och förbrukningsvaror

till

förbrukningsvaror

personalkaffe

för produkter

och

kontors-

ekonomiska

och

m.m.

för

lokalvård

Sortimentin-

till kontorsmarknafaktorer

avseende

företag

försäljningsled

vidare

i olika

och den är också föränderlig.
i

varierande

med

andra

och

mellan

Produkter

utsträckning

såsom hem och skola,

branschblandning

-maskiner,

och

Sortimentsammansättningen

företag i samma försäljningsled
har

för

av utrustning

av dessa varor.

både mellan

kontorsmarknaden

och

och

rengöringsprodukter,

inom de olika försäljningsleden

påverkas

spektrum

kontorsdatorer

och annan kontorsinredning,

kontorsdatorer

varierar

finansiella

i detta fallet är således samtliga

Esselte uppnår eller förstärker
genom

effekt

genom Esseltes

bidrar

som

på sådana utanförliggande

marknadsposition

Esselte anförde

den

relativa

som uppkommer

marknaden

sin dominans.

konkurrensrättsliga

möbler

Denna

har inte NO hävdat att Esselte genom förvärvet

konkurrenssituationen

maskiner

Esseltes

faktorer

utgör

för kontorsmateriel,

marknader

Esseltes

där

och de marknader

i vid bemärkelse

som marknaden
övriga

struktur,

handelsled

på en produktmarknad

produktmarknader.

och de beroendeförhållanden

marknadsmakt.

säljarens

närliggande

branschens

genom

överlägsenhet

genom grossist kan dominansen

även

för

andra

och i distributionsledet

varugrupper

inom

bok-

och
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och

pappershandeln

enkla och fasta avgränsningar

omöjliggör

I stället bör en indelning

artikelnivå.

göras i mera praktikabla

rumarknaden.

-

maskiner

under 3 000 kr medtagits.

anledning

till invändningar.

måste enligt

nen på kontorsvarumarknaden

ca 4 400 milj.kr.

Andelen

att jämföra

papper

och kuvert

kontorsvarumarknaden

enligt

Esseltes

med av NO angivna

marknadsandelen
procent,

storlek

av totalmarknaden

samt tabulatorpapper

efter förvärvet

återstoden

av

utgör

förvärvet

att
därför

endast 15 å 20

med av NO angivna 37 procent.

uttalade i sitt beslut 1989:l8

Marknadsdomstolen

delar i och för sig uppfattningen

har en vid innebörd.

tjänstemarknader,

uppgår

Efter

Marknadsdomstolen

i 5 § KL

10 å 15

ca 3 000 milj.kr.,

till

mening

utgör

Även om delsegmenten

undantas

1 539 milj.kr.

2 486

leder också till ändrade

inom återstoden av kontorsvarumarknaden

att jämföra

hela denna

mening

med av NO angivna

med av NO angivna 24 procent.

procent,

jämföra

att jämföra

Ändringarna av delmarknadernas

marknadsandelar.

Esseltes

uppgår den totala kontorsvaru-

marknad beaktas. Enligt Esseltes bedömning
till

inte en prisgräns

av konkurrenssituatio-

bedömning

dras vid 3 000 kr. - För att göra en riktig

marknaden

kan vidare

för kontorsbruk

För skrivmaskiner

maskiner.

små

telefax,

vågar och frankerings-

dokumentförstörare,

dikteringsapparater,

kopiatorer,

och räknare högst varierande
nummersändare,

telefonsvarare,

ger

som kan säljas genom

Till små kontorsmaskiner

såsom telefoner,

produkter

Redan NOs marknadsavgränsning

hör förutom skrivmaskiner

kontorsvaruhandeln

skriv-

har endast

Därvid

och räknare.

skrivmaskiner

till

bedömningen

begränsat

små kontorsmaskiner

produktområdet

att avgränsa

svårigheter

av praktiska

på grund

att NO

utvisar

NOs redogörelse

relevanta

resp. kontorsva-

varmed Esselte avsåg kontorsmaskinmarknaden

marknader

milj.kr.

av vad som är de relevanta
att ange produktmarknadema

torde det inte vara meningsfullt

marknaderna

i delmarkna-

av kontorsmarknaden

Vid en bedömning

der och distributionskanaler.

föränderlighet

och

mångfald

Denna

varuhusen.

i denna del följande:

att marknadsbegreppet

Det måste, förutom

även kunna avse verksamheten

särskilda

varu-

eller

i en hel bransch eller en
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viss distributionsfunktion.
detta ärende

finns

liksom

grupper,

Sambanden

vissa

dock

de skilda
delvis

fall

blir därför

och

som förekommer.

verksamhetens

svåra att bestämma.

struktur

Varken

tillkommer.
av Esseltes

SPKs utredning

klarlagt

att Esseltes

I

nu upp-

del av de verksam-

är sådan att Esselte kan agera utan att

hänsyn till konkurrenter

eller potentiella

Det kan alltså inte anses utrett att Esselte genom förvärvet
eller förstärker

ändras

för en sådan bestämning.

inom någon betydelsefull

som berörs av förvärvet

behöva ta nämnvärd

inte

i

och produkt-

och nya distributionsvägar

marknadsdomstolen

marknadsposition

hetsområden

produkter

distributionsformer

i ärendet ger ett säkert underlag

finner

kommande

olika

som är aktuell

som har avgörande betydelse för en bedömning

marknadsställning
eller material

mellan

vaga

genom att nya produkter

Marknadsandelar

varje

den näringsverksamhet

samband

mellan

är

fortlöpande

Inom

en marknadsdominerande

ställning

konkurrenter.
får

av Enström

i den mening

som avses

i 5 § KL.

Bibliotekstjänst

Ett MD-fall
tjänst

Btj

1990:11.

från

Norstedts

En förutsättning

föreligga

Btj

som inte rör företagsförvärv
Förlags

gäller diskriminering
sida NOs

7988,

dnr

för att diskriminering

av BiblioteksMDs

mellan olika

kunder skall

är att dessa säljer på en och samma marknad.

köper

böckerna

böcker

för

köps i form

vidareförsäljning

till

av ark som inbinds

ensamt om detta förfarande.

bibliotek.

i biblioteksband

Huvuddelen
av Btj,

böcker

av

som är

Btj får betala 10 procent högre pris för arken

än för färdiga böcker men får 2 procent avdrag för bindningskostnaden.
färdiga

beslut

får Btj inte heller

sortimentsbonus

som utgår till

För

fackbok-

handeln.

NO hävdade

att Btj var diskriminerat

också säljer till biblioteken.
kostnader

och tjänster

i förhållande

till

Btj fick betala för förlagets

till bokhandeln

bokhandeln

som

marknadsförings-

och fick inte sortimentsbonus.

Den
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marknaden

aktuella

NO

uppkommer

största förlagen

och att varje bok är unik och utbytbar

färdig

genom

endast i begränsad

av samma produkt

fick ark ses som en variant

Vidare

utsträckning.

är ett av de

att Norstedts

som bl.a.

och

enligt NO

missbrukade

sin säljarmakt,

Btj

och

biblioteksmarknaden,

denna. Norstedts

alltså

konkurrerar

bokhandeln

enligt

var

som en

bok.

böcker är olika produkter

å sin sida hävdade att ark och färdiga

Norstedts

och att Btj och bokhandeln
Skillnaden

mellan olika bokmarknader

och boklån

fyller

är endast i enstaka fall så hårt

anförde

Norstedts

vidare.

bl.a.

skall enligt

Arken

belastas med

Norstedts

kan läsas av fler personer än

eftersom biblioteksband

högre tåckningsbidrag

föreligger,

inte

substitutionsmöjlighet

att någon

författaren

till

Bokägande

var av central betydelse.

olika behov och en boktitel

knuten

på samma marknad.

inte konkurrerade

därför

förlagsband.

jare

-

bl.a.

mellan

fann emellertid

förlagsbanden

produktvarianterna.

Minoriteten

ansåg att det inte hade avgörande

betecknas som samma produkt
mellan de från Norstedts

en direkt konkurrens

godtog

i MD

annat än i fråga om sortiments-

att Btj inte var diskriminerat

betydelse om ark och förlagsband

Majoriteten

och biblioteksbanden.

Minoriteten

en direkt

och det föreligger

som ett halvfabrikat,

bonus för köp av förlagsband.

det föreligger

på den s.k.

Norstedts har betydande sälj armakt på denna marknad.

kan betecknas

konkurrens

sker genom olika återförsäl-

sålunda konkurrerar

och Btj - vilka

bokhandeln

biblioteksmarknaden.
Ark

till biblioteken

att försäljning

MD konstaterade

inte Norstedts

eller inte,

synpunkt

grund

skilda

för prissätt-

ningen.

Ärendet

var synnerligen

Saken har behandlats
handläggning

och har endast översiktligt

i 10 års tid med olika

hävdades

återförsåljarfunktion

komplicerat

från

företagshåll

förlag.

bl.a.

återgivits.

Vid ärendets tidigare

att Btj

utan fick ses som en inköpsorganisation

inte

hade någon

för förbrukare.
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förvärv

Tegelcentralens

NOs beslut

AB

1983:343,

Tegelcentralen,

dnr 13483.

Malmö,

den

övertog

aktierna i Tjustorps

Edstrand AB, Malmö,
var det enda tegelbruket

Tegelcentralen

Tegelbruk

av Tjustorps

i Sydsverige

ansåg

TC

1 mars

1983 från

Tegelbruks

AB, Svedala. Bruket

som stod utanför Tegelcentralen.

fasadskiktsmaterial

att

Bröderna

var

relevanta

marknaden

och

någon

dominans.

Beräkningar

tydde på en andel om 22 procent på denna marknad.

En SIND-

att TC

på den

rapport åberopades vari framförs
av

väggmaterial

tegelprisema

och

att priset spelar en avgörande

i betydande omfattning

prishöjning

på tegel

relativt

andra

nedgång av efterfrågan

utredningsgrupp

anförde

material

i sin bedömning

företaget Tegelcentralen

före förvärvet

långtgående

för ca 60 procent

ställning.

någon

av tegelmarknaden

Tegelcentralen

och

ställning

i

ca 70

på 10-11 procent

Även i södra och västra Sverige

starkare än för landet som helhet.

en förstärkning

I södra och västra Sverige

svarade

var marknadsandelen

efter det att tre tegelbruk

leda till

är en

av den totala försäljningen

hade en marknadsandel

i Skåne-Halland.

av förvärvet
skulle

I Skåne-Halland

företaget

är Tegelcentralens

Tegelcentralen

till

Ett försäljningsbolag

konkurrensbegränsning.

av Tjustorp

Det förvärvade

genomförande

leda

är i egenskap av försäljningsbolag

i SPKs kartellregister.

totalt och ca 26 procent
i övrigt

att 5-10 procents

bl.a. följande.

landet av mur- och fasadtegel.
procent.

skulle

på andra

var därför låg enligt TC.

Priskänsligheten

Det förvärvande

jämförelsevis

inte

varför

omfattande,

grund av att tegel utgör så liten

på tegel

ställning

registrerad

roll för valet

påverkas av prisutvecklingen

Tegelcentralens

en kartell,

är

Dock delade TC NOs uppfattning

del av den totala fasadkostnaden.

NOs

inte

substitutkonkurrensen

att

väggbeklädnadsmaterial.

varaktig

marknaden

fick

den

skulle

1983 anslutit

Ett

sig till

av en redan dominerande
förvärvet

närmast

ge Tegel-
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en monopolställning.

centralen

framtidsutsikter

osäkra

varför

väntas öka ytterligare
återskapa

Tegelcentralens

Tegelcentralen

marknadsandel

de närmaste

åren,

om inte åtgärder

danskt tegel

som förekommer

totalt

vidtas

har
kan

för att

konkurrens.

av främst

Den import
delvis

Vissa av bruken utanför

av speciella

tegeltyper

format.

eller

förklarat

att danskt tegel med svenskt

importen

delvis

likvärdiga

går genom

egenskaper

Den

av tillförseln.

3-4 procent

på grund

Bl.a.

kommer.

Inte heller

begränsade geografiska

har inte,

tegel,

export

nere på ca

av någon betydenhet

av transportkostnader

områden där konkurrenskraften

före-

tegelbruk

har

trots

en längre

sett över

utan ligger alltjämt

period visat några påtagliga ökningstendenser

har

sedan länge och att

Importen

hos danskt och svenskt

och består

importören

största

funnits

format
tillverkare.

svenska

är liten

relativt

är stark. Branschen

är hemmamarknadsinriktad.

Substitutkonkurrensen

är en annan faktor

av dominerande

missbruk

för

ställning på en marknad.

Inom området fasadskikt

sig konkurrens

främst

förekommer

i och

kalksandsten

och puts. Mycket

måttligt

ändrade prisrelationer

materialen.
estetiska

att måttliga

som är avgörande

trä,

plåt,

för valet mellan de olika

som har större tyngd vid detta val:
brandsäkerhetsegenskaper,

byggnadslovsvillkor.

prisändringar

betydelse vid materialvalet,

tegel,

talar dock för att det inte är i första hand

modesvängningar,

låneregler,

derhållskostnader,
vitsordat

mellan

Det är många andra faktorer
bedömningar,

som kan vara ägnad att hindra

själva

då övriga kostnader

un-

Även Tegelcentralen

har

teglet inte har någon större
för väggen, främst arbetet,

är mera betydelsefulla.

I amerikanska

riktlinjer

för avgränsning

frågan om en femprocentig
substitutprodukt

leder

produkten.

Om så

marknader.

Uttalanden

till

prishöjning
bortfall

av marknader
en produkt

av marknadsandel

i förvärvsfall
i jämförelse
för

kan antas bli fallet anses produkterna
från köparsidan

ställs
med en

den prishöjda
höra till skilda

i fråga om fasadmaterial

tyder

att
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leda till

säljare på tegel kan

En dominerande

någon bestående efterfrågeförskjutning.
således agera relativt

inte skulle

tegel i 5-10-procentklassen

prishöjningar

relativa

till

utan att tappa marknadsandel

fritt i prishänseende

andra fasadmaterial.

styrks

slutsats

Denna

Det förefaller

ar som rabattsänkningar.

förluster

detta skulle leda till betydande
i ett läge då man

material

trots vikande

tegelbruken

1970-talet

kan inte heller

ökat

under senare år.

Sammantaget

ger förhållandena

kapacitetsutnyttjande

för

marknadssituation
prisrelationer.

mer än tegel trots

vid handen att fasadtegel

som en marknad för sig inom fasadskiktsmarknaden,
kan agera prismässigt

måste betraktas

och att en dominerande

självständigt

relativt

långsammare

i förhållande

till

av andra material.

om relevant

marknad

mellan NO och TC träffades
TC efter viss kortare

ställdes

Övergångstid

Fusionen

mellan slakteriföreningarna

föreningarnas

skulle

bl.a.

på sin spets då uppgörelse
att en del av tegelbruken

utträda

om de skilda köttslagen

NO lät därmed
av MD.

Skanek och KBS MD

1990:24

verksamhetsområde

svin och nöt, men även andra djur

ur TC.

utan prövning

genomföras

Tegelbruk

av Tjustorps

De fusionerande

aldrig

av innebörd

förvärvet

diskussion

att

andra

förändrade

anses avspegla

i avsättning

prisutveckling

Frågan

göra så

gentemot

mellan olika fasadmaterials

har minskat

leverantörer

att man skulle

av marknadsandel

efter

strävar

Kalksandsten

säljare därför

såväl listprishöjning-

marknad.

av relationerna

Utvecklingen

inte troligt

Genom

som det varit fråga om, om man förutsett

nettoprishöjningar

betydande

under

genomföra

har man avsett, och även lyckats,

förvärvet

eget beteende.

av Tegelcentralens

även

t.ex.

var slakt av framförallt

får och häst. I ärendet

uppkom

kunde ses som separata marknader.

i
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NO menade att marknaden

för slaktade svin- och nötboskapskroppar

ses var för sig. Föreningarna
svenska

marknaden

mellan fläskatt griskött

för slaktade

och nötkött

kan avskiljas

det visserligen

charkindustrin

och KBS

tillhörde

samma

substituerbarhet.

för

stora

prisskillnader

att skillnaden

Vidare

delar

omställning

På denna

marknad

två produkter

var

uppnådde

är direkt

inom riket. Föreningarna
inte

slaktade svinkroppar

skulle bedömas som en separat marknad

Vad

ställning

som inte fördes

räkningar

utförda

lantbruksuniversitet

beräknats

hade inneburit

fläsk
till

är verksamma

marknad.

i råvaruledet,

förstärker

bransch.

I mejerisortimentet

vetenskapliga

mellan

relativt

låg.

Branschen

på Sveriges

En

total

finns dock produkter

sub-

O.

MD dnr 1591

kan i och för sig

som står för ca 60 procent

sin dominerande

be-

nöt- och griskött.

Arla och Geflemejerier

att Arla,

för att

på 1 och en obeñntlig

i mejeribranschen.

NO hävdar

mjölken

dvs.

för

eller ej. Den

ansågs inte tillräcklig

och nöt har av forskare
0.34,

är större

marknaden

om

är att det finns

en korselasticitet

Fusionen mellan mejerzföreningama

ses som en helhet.

i frågan

avseende korspriselasticiteten
mellan

Föreningarna

uppnådde

i ärendet

Korspriselasticiteten

stituerbarhet

ställning

på en avreglerad

fram

menade

substituerbara.

tog inte klar

som föreningarna

som

föreningarna

och grisköttssortimentet

av nöt-

än att produkterna

utgöra dominerande

för

med nötkött.

Marknadsdomstolen

marknadsandel

men att det

som har betydelse

är det en betydande

menade att nöt- och fläskkött
marknad.

NO menade att

produkter,

En annan faktor

ca 32 procent av försäljningen

sammanlagt
att det

är två näraliggande

att ersätta griskött

Skanek

av den totala

NO anförde

som en särskild produktmarknad.

prisskillnaden.

är

svinkroppar.

ca 40 procent

måste betraktas som så stor att det står helt klart

för konsumenten

inte finns någon direkt
härför

fick sammanlagt

skulle

ställning

av

totalt i denna

som är att hänföra

till
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skilda

produktmarknader.

produktgrupper
dukter,

marknader.

dessertost

marknaden

Från dessa grupper

indelning

fyra

kan man sedan urskilja

Konsumtionsmjölkmarknaden

derna för dryckesmjölk,
och

sig i en första

som bör ses var för sig. Dessa är konsumtionsmjölkpro-

ost, smör och pulver.

ytterligare

urskiljer

Här

kulturmjölk
Smör

osv.

för matfett

-

markna-

och grädde. Ost kan indelas i härdost

å andra

eftersom

kan indelasi

sidan

tillhör

margarin

marknad

en större

i princip

utgör ett substitut

till

smör.

I det aktuella

fusionsärendet

produktmarknader

till de fyra huvudgruppema.

sägas vara tillräcklig
produktion

av mindre

Även

betydelse

intresse

mjölkprodukter.
Distributionen
15

-

samma

dryckesmjölk,

geografiskt

Särskilt

i detta fall eftersom

innefattande

föreningarna

har NO valt att begränsa

sökt

av K-mjölk

Exempelvis

har därför

att avgränsa

den relevanta
för

marknaden

är nämligen

till butik sker normalt

marknad

har Arla

avgränsats

till

ca 90 procent

tillverkar

båda

bedöms sammantaget.

särskilt

området

från mejeriet

Stockholm

av försäljningen

marknaden.
konsumtions-

transportkänsliga.

20 mils avstånd. Den i ärendet relevanta geografiska

mjölk

kan

och grädde. I denna situation är det

har denna avgränsning
Dessa produkter

av

båda företagen här har en likartad

om dessa tre marknader

har NO

En sådan uppdelning

produkter.

kulturmjölk

uppdelningen

på maximalt

marknaden
-

Gävle.

för K-

Pâ denna

och Geflemejerier

ca 10

procent.

Parterna

har i skriftväxlingen

Ärendet

har ännu inte avgjorts

diskuterat
av MD.

denna geografiska

avgränsning.
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PRISSAMARBETE

Ärenden

beslutade

MR 1972:7
NO

av MDMR

Däckdubbmålet

dnr 14769;

MR beslut 1972-06-21;

Ett samarbete om gemensam prissättning
träffat

mellan leverantörer

PKF

l972;5,

1973:2-3

samt kvotering

i patentlicensavtal

av däckdubbar.

NO ansåg att det påtalade samarbetet påverkade

prisbildningen

hämmade verkningsförmågan

Effekterna

då samtliga

större leverantörer

avtal etablerade
ling

samarbetet.

och prisnivå

negativa

inom näringslivet.

effekter.

negativt

ansågs allvarliga

deltog i det genom konkurrensbegränsande

Substitut

saknades på marknaden.

gav stöd för att prisbestämmelser
NO menade att priser,

inte kunde anses äga ett omedelbart

De instämda svenska avtalspartema

Prisutveck-

och kvotering

samband med patenträtten.

Dubbman

och Scason bestred NOs talan

hand hävdade de att konkurrensbegränsningen
var inte orimliga

hade

och försäljningsvillkor

kvotering

och hävdade i första hand att deras åtgärder hade stöd i patenträtten.

Prishöjningarna

och

medfört

och hade inte drabbat
nödvändiggjorde

Scason menade att branschstrukturen

skadlig

I andra
verkan.

konsumenterna.

en enhetlig

prissätt-

ning.

MR

slog fast att prisöverenskommelsen

konstaterade

att prisöverenskommelsen

som s.k. prisuppehållande
en utpräglad

prisstelhet.

risk för ytterligare
ett från allmän

synpunkt

att de

patenträttens

hade en synnerligen

effektiv

av konkurrens

innebar

MR fann att prisbildningen

otillbörligt

verkan

sätt. Även

också påtaglig
påverkades

kvoteringsbestämmelserna

MR ansåg därvid att de hade så allvarliga

kunde försvaras

ram och

Samarbetet ansågs dessutom vidmakthålla

Frånvaron

prisökningar.

bedömdes som skadliga.
effekter

faktor.

låg utanför

med hänvisning

till patentskyddet.

negativa
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MD 1980:26;
NO

Rekommenderade

dnr 5480;

Vägledande

taxor för

MD beslut 1980-12-23;

lokal Iastbilstrafik
PKF 1981:1-2

taxor för lokala lastbilstransporter

tioner i länet och centralt.
som bedrev

lokal

bedrev lokal

Utredning

lastbilstrañk

lastbilstrafik

gavs ut av intresseorganisa-

av SPK visade att 70 procent

var organiserade.

av de

Av alla åkeriföretag

som

använde drygt 60 procent någon av taxoma

i sin

prissättning.

Timtaxorna

hade under en tidsperiod

höjts med ca 130 procent,

samma tid hade KPI stigit med ca 87 procent.
en s.k. moonpriceeffekt,
i längden försvara
som leder

till

företagare

i branschen

att vissa medlemmar,

de minst effektiva,

och kanske till och med

som inte vet om företaget

naturligtvis
det.

utvecklingen

företaget.

NO

företagare

i branscher

näringsutövning

enskilde

möjligheter

ansåg dessutom

till

rationalisering

att taxan indirekt

funktion

menade NO att den företagare
inte kunde anses lämplig

som

omsätter

det

diskriminerade

egna

mindre

och hävdade att dessas
i dessa branscher

arbetsbesparande

ens som enbilsåkare.

för

den

En kalkyl

av engångskaraktär

rör

och även

ganska mycket pengar.

ansåg att det inte kunde visas att taxoma

anses onormalt

inom

som inte i någon form kunde ta fram

sig i det här fallet om en betydande investering
en enbilsåkare

tvingar honom till

stelhet i effektivitets-

och att verkningsförmâgan

taxans

Den

en uppenbar risk att förbise såväl

som köper transporttjänster,

försvårades

Beträffande

en egen kalkyl

MD

ledde till prisstelhet.

ledde dessutom till en motsvarande

som

måste sluta som

klarar att ge ett lägre pris än taxan vill

ansåg NO, då det föreligger

effektivitetsbrister

kan

i konkurs.

ogärna gå under taxan, om inte marknadsskäl

Prisstelheten

skadades.

säljorganisation

att man ger ut en vägledande prislista

NO menade vidare att taxan också helt allmänt
företagare

NO hävdade att det förelåg

och uttalade bl.a. att ingen

inför medlemmarna

och under

höga. MD ansåg därför

innehöll

priser

som kunde

inte att någon s.k. moonpriceeffekt
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fanns. MD

ansåg inte heller att det förelåg

var för låg följsamhet
rabattgivning
föreligga

Att

taxorna.

och ackordsuppgörelser

prisstelhet,

taxorna

ställning

ärendet

skulle

var rörlig.

Dessutom

till.

ledde till prisstelhet

till om taxorna

kunde det

kunde anses medföra

höjning

än de man i

faran kunde därför

Den framtida

skadlig

MD ansåg att

av taxorna.

andra konkurrensbegränsningar

utgöra

tagit ställning

för

i branschen hämmades enligt MD.

verkan på grund av faran för en kraftig
sådana taxor

som grund

av att många köpare var stora, ansåg MD.

det inte kunde påvisas att taxorna

tog dessutom

det

tydde enligt MD inte på att det skulle

heller inte hävdas att verkningsförmågan

MD

användes

utan snarare på att prisbildningen

prisstelheten

motverkades

Eftersom

till

eftersom

någon prisstelhet

inte påverka

bedömningen.

MD 1989:27;
NO

Horisontell

dnr 4388;

listpriser.

12 medlemmar
SEGs

-

MD beslut 1989-11-30;

Sveriges Elgrossisters
gemensamma

prissamverkan

Förening

SEG

PoK 1990:1

och dess medlemmar

SEG är branschorgan

med en gemensam

medlemmar

svarade

för

ca 90%

Elinstallationsmaterialsortimentet

försäljning.

Ett listprissamarbete

ut en s.k.

sortiment

dataföretag

på basis av ingivna
givna

med priser

av SEG.

vissa prislisteförändringar

miljarder

av försäljningen
utgjorde

kronor.

i elbranschens

80% av företagens

mellan medlemsföretagen

grundnettoprislista

gemensamt

principer

4,3

och hade

fanns sedan länge inom SEGs ram.

NOs talan avsåg listprissamarbetet
gav

hade utarbetat

för elgrosshandeln

omsättning

grossistled.

SEG-grossist

elgrossister

som bl.a.

som beräknas
uppgifter

Kontakterna

centralt

från

mellan

omfattar

ett

med hjälp av ett

SEG-företag

företagen

i SEG. Varje

och enligt

som krävdes

för

samt det arbete med listan som skett i SEGs regi

hänförde NO till prissamarbetet.
kunde ses om ett gemensamt

Medlemsföretagens
förfarande.

användning

av systemet

NO påstod att listprissamarbetet
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var horisontellt
uppfyller

de objektiva

konkurrenslagen
från allmän

MD

ansåg

som avses i 2 § KL.

endast var ett hjälpmedel

att

det

i

14 §

sådan skadlig

l

st

verkan

SEG menade att det gemensamför att kommunicera

påtalade

listprissamarbetet

innebar

och således var en konkurrensbegränsning

ansåg att NOs

utgjorde

i anbudskartellförbudet

och jämföra

priser.

prissamverkan
MD

rekvisiten

och i andra hand att det medförde

synpunkt

ma prissystemet
faktiska

vägledande och gjorde i första hand gällande att samarbetet

tolkning

en anbudskartell

att

det påtalade

inte var hållbar

förfarandet

en

horisontell

i KLs

mening.

objektivt

vid en helhetsbedömning.

sett
MD

fann därvid

att förfarandet

inte var sådant som avsågs med förbudet.

frågan

prissamarbetet

medfört

om

konkurrensutredningens
1978:, s.226 f,

betänkande

MD anförde

skadlig

verkan

citerade

bl.a.

Ny konkurrensbegränsningslag

I

MD
SOU

fortsättningsvis:

Marknadsdomstolen
delar NOs uppfattning att redan risken för
negativa effekter av en prissamverkan
vanligen är att betrakta
mening. Denna regel kan
som skadlig verkan i konkurrenslagens
emellertid inte gälla helt undantagslöst.
Det fall som nu är uppe till bedömande gäller
en särpräglad
bransch med en mångfald olika produkter. NO har inte kunnat
påvisa att några konkreta
skadliga verkningar
har uppstått
eller prissystemets vägledande karakgenom listprissamarbetet
SEG har däremot kunnat peka
en rad fördelar, särskilt att
prissystemet
underlättar
kommunikation
och jämförelse
av
faktiska priser, vilket är av särskilt stor betydelse med hänsyn
till det synnerligen omfattande sortimentet i branschen. SEG har
visat att systemet medför stora kostnads- och effektivitetsfördelar
såväl för grossistema som för kunderna. Av S utsaga framgår
att systemet för honom som en liten grossist innebär att han
kommer i samma konkurrensläge som stora grossister
genom att
hans prislista är direkt jämförbar
med de stora grossistemas
prislistor.
SEG har visat att rabattspridningen
hos den enskilde
grossisten är hög, såväl mellan olika artiklar
som mellan olika
kundtyper.
Vidare har SEG pekat på de rationaliseringar
och
den strukturutveckling
som skett i branschen. Allt detta tyder på
att det råder en väl fungerande

konkurrens

i branschen.

På grund av vad sålunda anförts finner marknadsdomstolen
att
det
- trots de risker för negativa effekter som det gemensamma
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prissystemet i sig innebär - inte har ådagalagts att elgrossistemas
medför sådan skadlig verkan som avses i 2 §
listprissamarbete
konkurrenslagen.

återkallat

Fabrikantgrupp

dnr

Tillverkama

samarbetade

Fabrikantgrupp

utföranden,

vissa

gemensamma

kraftigt

fanns konkurrens

från

fabrikanter.

utländska

försämrats,

hade medverkat

NO

konkurrens

var begränsade

kan under

medföra fördelar

en strukturrationalisering
att prissamarbetet

strukturomvandling
teknisk

utveckling,

ningen inbegrips.
av prissamarbetet.

och,

i branschen

hade

Lönsamheten

av substitutkonkurrens

måttlig

och gruppen

och potentiell

import-

listpriserna

inte hade

och att de gemensamma

Om prissamarbetet

en period

nackdelarna.

varit lättare att genomföra
bidragit

till

och kapacitetsanpassning.
rationalisering

strukturomvandlings-

med allvarliga

som överväger

hade

försvann ansåg NO

Samarbete i form av strukturrationa-

att det skulle bli en större prisrörlighet.

ansåg

både från elvärmesystem

till rationaliseringsåtgärder.

någon påtaglig rationaliseringseffekt.

liseringsfond

Fabrikant-

i samarbetet.

var jämförelsevis

prisutvecklingen

ansåg att effekterna

problem

ingick

en strukturfond.

fabrikantgruppen

potentiellt,

ex-

klart att det rörde sig om rekommen-

gruppen hade även planer på att införa

Enligt

för

tillägg

leveransvillkor,

och

försäljnings-

5

1979:1,

sedan länge om priser och rabatter,

De flesta av de större tillverkarna

dationer.

Radiatorindustrins

Radiatorindrustrins

i

sammanslutna

m.m. Det framgick

peditionstillägg

-

P0K 1978:1,

beslut 1979-04-03;

vattenradiatorer

av

m.m.

i MD

dnr 36378;

21473;

rabatter

cirkapriser,

Gemensamma

NO;

o.d.

att

NO menade dock att

i ett tidigare
fördröja

skede. NO

en nödvändig

Ett samarbete som syftade till

borde kunna ske utan att prissätt-

NO yrkade att MD skulle undanröja

den skadliga verkan
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Efter

ytterligare

överläggningar

Fabrikantgrupp

att förändra

sitt

utarbeta gemensamma listpriser,
kande villkor

i övriga

framställning

dnr

År

2180;

och

priser

främjande.

upphört

inom

drog NO tillbaka

pris-

och

behandlar

återkallat

60-16384;

fabrikantledet

sin

beträffande

en överenskommelse

vid försäljning

vid leveranser

Sedan NO väckt talan i MD

med

om

i Sverige av spånskivor,

av spånskivor

den svenska

beslöt spånskivefabrikantema

att

Ärendet

när

kvoteringssamarbetet.

refereras

frågan om marknadsdelning.

prissamverkan

-

handeln med byggnads-

i MD

beslut 1985:134;

Sveriges

Bygg-

företagen

i branschen

PoK

1985:2,

och Trävaruhandelsförbund
anslutna,

Priserna angavs som cirkapriser.

4

SBT,

gav ut en prisbok.

vald med sikte på detaljhandelsförsäljning

motverkade

NO gjorde gällande

effektivisering

med huvuddelen
Prisnivån

till konsument

NO fann att det fanns starka skäl att anta att prisboken
de verkan,

i villkoren.

1981:3

PKF

NO; Branschomfattande horisontell

dnr

fakta. Fabrikanter-

arbeta som branschorga-

svenska spånskivefabrikanter

samt ett avtal om kvotering

material

att inte

i MD

pris- och rabattsystem

gemensamma

kommittén

sig

o.d. prispåver-

om förändringarna

Fabrikantgrupp

kvotering

beslut 1981-03-12;

1978 träffade

upphöra

om dylika

pris- och rabattsamarbetet

återkallat

marknaden.

åtog

till MD.

Gemensamma
spånskivor

Radiatorindustrins

expeditionsavgifter

köparsidan

frågor för branschens

Då det påtalade

beslöt
Gruppen

samt att inte utbyta information

skulle Radiatorindustrins

Framgent

NO

samarbete.

rabatter,

na skulle var för sig informera

nisation

med

av

i boken var

i mindre

att prisnivån

poster.
var hög.

hade prisuppehållan-

i byggmaterialhandeln

och kunde
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svara

för

återkallades

marknadsdomstolen

Enligt

prissättningsfunktion.

självständig

en

i syfte att underlätta

egna förutsättningar

datoriserat

pröva möjligheten

informera

samt i övrigt

individuella

företagens

prissystem

datoriserade

NO; Branschomfarrande
återkallat
dnr

av ett

att endast ange fabrikantnettopris
o.d. som underlag för
av olika

att framväxten

på utfallet

efter 1987. I avvaktan

och

av främst

skett.

ännu

prissanzvcerkan

horisontell

VVS-hgrøssisrer
- rör -

i MD
PoK 1986:4

beslut 1986:210;

53484;

VVS hade utarbetat en gemensam prislista.

Svenska Rörgrossistföreningen
Medlemmarna
rör

påverka

samt att vid introduktionen

NO förutsåg

i MD har uppföljning

om
med

skulle leda till ett minskat behov av prisboken

avsåg att följa upp uppgörelsen
elgrossistârendet

att efter jämförelse

om allmän kostnadsutveckling
kalkylering.

abonnenter

SBT åtog sig att

göra egna prisjusteringar.

prissystem

prisbokens

för företagen

att hålla en viss prisnivå,

abonnentema

till

minst ett prisalterna-

ytterligare

samt att informera

tiv, baserat på en lägre kalkyl,

framställning

NOs

efter uppgörelse.

åtog sig SBT att införa

uppgörelsen

kalkylprocessen

I vart fall borde större byggföretag

näringsutövning.

påverka leverantörers

är hög med cirka

Företagskoncentrationen

VVS-grosshandeln.

två

av branschomsättningen

fjärdedelar

andelen av omsättningen

svarar för den helt dominerande

företag,

Ahlsell

i
trc

VVS

och

att

utge

Fosselius Alpen.

NO

gjorde

gemensam
sortiment

en framställan
prisbok

eller

medlemmarna

marknadsdomstolen

till

att eljest
tillhandahåller.

för företag med så varierande

samarbeta

om

om

prissättningen

NO ansåg att en prislista

kostnadsförutsåttningar

kostnadsanpassad

Köparnas

för

intresse fokuserades

alla

företagen.

på rabatter,

Prishöjningar
inte

det

gemensam

och andra förhållanden

som dem som rådde bland företagen i rörgrossistföreningen
vara

förbud

priser.

omöjligen

kunde

samordnades.
Säkerheten

om
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konkurrenternas
effektiva

beteende

företag.

Kostnadshöjningar

ökade.

Internationell

Prislistan
konkurrens

kunde övervältras

svårt att få genomslag

kunde
var

antas skydda

av mindre

omfattning.

på senare led. Leverantörer

för prisaktiviteter.

mindre

kunde få

NO pekade även på anbudskartell-

förbudet.

Grossistema

hänvisade till att systemet underlättade

köparna och medförde
särskilt

mindre

stordriftsfördelar

i prissåttningsarbetet

sin talan i MD sedan uppgörelse

att

ge ut prislistan.

N05

beslut

i ärenden

rörande

och konkurrens

tidigare

NO; Prissamverkan

Svenska

beslut

utgivandet

-

Åtaganden gjordes

träffats.

är beslut refererade

i tidskriften

Pris

samband

med

Pris- och kartellfrågor.

möbeltransporter

1978-03-09;

Möbeltransportörers

förberedelser

till nytta för

prissamverkan

De beslut som omnäms i det följande

7078;

med

grossister.

NO återkallade

dnr

kommunikationen

Förbund

i marknadsdomstolen

av en normaltaxa.

1978:4

PKF

SMF

tidigare

i

hade

gjort åtagande att upphöra med

SMF hade därefter återgått till sina prispåver-

kande aktioner.

Efter ett påpekande

från NO förklarade

sig förbundet

ånyo berett att sluta

med den påtalade verksamheten.

Under SPKs påföljande tvååriga granskning

framkom

information

att SMFs ekonomiska

med en prislista,

men övriga

konkurrensförhållanden

gav

äter ta upp saken om förbundet

fakta

vid ett tillfälle

samt i branschen

rådande

NO skäl för vidare ingripande.
ånyo bröt

varit jämförbar
pris-

och

NO avsåg att

mot utfästelsen om normaltaxa.
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arvodesnormer

NO; Bindande

dnr

-

bátkonstruktion
PKF 1978:4

beslut 1978-04-05;

18677;

Yachtkonstruktörers

I Sveriges

medlemmarna

respektera

att
utgjorde

medlemmar

Efter överläggningar

Riksförening

SYR

stadgar

föreningens

arvodesnormer.

förband

sig

SYRs

50

ca hälften av de i landet verksamma

konstruktörema.

med NO tog SYR bort den aktuella

stadgebestämmel-

sen .

NO; Horisontell

dnr

prissamverkan

beslut 1978-12-07;

1378;

Pappersgrossistförbundet
ternas

NO

över en viss summa.

hävdade

generellt
branschen

att ur

borde

inom

ett generellt

procentuellt

pålägg

konkurrenssynpunkt

klart

att försäljningsbe-

företagen

men

förklarade

rekommendationer

självständigt

betänkligt.

kunna

kalkylera

I

den

om

ett

aktuella

och besluta

sin

baserat på den egna konstnadsstrukturen.
som denna kunde antas bidra till stelhet

till positiva
att förbundet

i anslutning

rekommendationer

är

inköpspriser

företagets

på inköpspriserna,

i prissättningen

att genomföra

prissättning

Det framgick

NO ansåg att en rekommendation

förbundet

beträffande

var rekommendationer.

pålägg

påläggsprocent

för emballagegrossis-

hade utarbetat vissa riktlinjer

I denna fastställdes

pappersgrosshandeln.

stämmelsema

PKF 1979:1

Rekommendation

prissättning:

på order

emballagegrossister

-

rationaliseringseffekter.
inte

skulle

till de utredningar

och att försäljningsbestämmelsernas

Pappergrossist-

ge ut nya prissättningsförbundet

kunde komma

oförbindande

karaktär

skulle klart framgå.

NO vidtog
åtgärder.

med hänsyn till vad Pappersgrossisterna
Vissa kvarstående rekommendationer

utlovat

inga ytterligare

i försäljningsbestämmelserna

71
ansåg NO kunna föranleda

en förnyad

granskning

av konkurrensförhållan-

dena.

NO; Prissamarbete
dnr

17178,

-

trajikskolor

17278,

1978-12-21;

PKF

17378,

priser och exakt lika prishöjningar

samråd och prissamarbete

verkningsförmåga

inom

konkurrensbegränsing

NO sina medlemmar

framtiden

3779;

STR

en tredjedel

den begärda

för

hemsändning

av möbler,

NO

medförde

skadlig verkan.

Sveriges

efter överläggningar

med

samarbeta i prissätt-

från bilskolorna

att de i

av möbler

utfärdade rekommenderande

bl.a. prissättning.

Föreningen

i Stockholmsområdet,

torde

rekommendationen

Den omfattade

möbelhandlamas
samt

regler om

representerade
dock

IKEA

Föreningen

rekommendation.

avsåg

medföra

en viss

cirka
och

i

och

avsåg att

utanför deras egentliga verksamhets-

omfattade
att

stelhet

av möbelhandlarna

menade att rekommendationen

kalkylering

att den endast

kunna

ungefär en tredjedel

på en hög nivå. Föreningen

försäljning.

bekräftelsen

därför

Interiör.

prisbildningen.

område,

synpunkt

och hämmade

PKF 1979:3-4

av möbelhandlarna

Kooperationen

underlätta

samt

rekommenderade

Möbelhandlareförening

hemsändning

låg

trafikskolebranschen

beslut 1979-03-22;

Stockholms

Enligt

Visst

inte skulle delta i denna form av samarbete.

NO; Cirkapriser

dnr

hos bilskolor.

prisbildningen

att sätta sina egna priser och

fick

NO

påverkade

med från allmän

Riksförbund

ningsfrågor.

1978-12-06,

hade förekommit.

ansåg att sådan samverkan

Trafikskolors

1978-11-29,

beslut

1979:1

Överensstämmande

NO

17478;

tydligt

en mycket

liten

markera

listans

del

av deras

karaktär

av

72
Mot den angivna bakgrunden

samt vad föreningen

utlovat beslöt NO att som

enda åtgärd skicka beslutet till statens pris- och kartellnämnd
nämndens regelbundna

översyn av priser

NO; Överenskommelse

om avgifter

dnr

26778;

beslut 1979-04-03;

i möbelhandeln.

m.m.

och regler för

hel bransch träffar

inte kunde accepteras att företag som omfattar

en

för

frekvent

belopp under 100 kr. Respektive

bankerna

överenskommelserna
upphör

och vilka

avgifter

konktrrensbegränsningarna

NO; Bindande prisavtal

dnr

3579;

som banken

Grossistema
grossistled.

svarade

och

att gälla.

Härigenom

beslut vilken

ränteberäk-

skall

tillämpa.

De påtalade

m.m. - kioskvaror

beslut 1979-06-27;

i vilket

innebär

avgifter

om

NO:

är därmed undanröjda.

PKF

NO granskade ett samarbetsavtal
grossister

dels

fick däremot

I beslutet konstaterade

kan varje bank utan hinder av avtal självständigt
ningsinetod

av kontot,

bankorganisation

för banklönekonton

i de

samt i de

i ärendet mellan NO och parterna

bindande

ränteberälcningsmetoder

på lönekonton,

utnyttjande

om dessa avgifter.

som nu träffats

överenskommelsen

parterna

för ränteberäkning

avgiften

utfärda rekommendationer

de för

det

med NO upphävde

delar som dels rörde

att

uppfattning

var att

delar som berörde principerna

uppgörelse

personkonton

bindande avtal om priser på varor eller tjänster.

Efter överläggningar

Den

inklusive

bindande avtal. NOs principiella

från konkurrenssynpunkt

lönekonton

träffade en överenskommel-

och regler för bankernas lönekonton

branschomfattande

checkar

bankernas

1979:3-4

PKF

Samtliga banker som riktade sig till allmänheten
se om avgifter

att beaktas vid

fanns
för

1979:6

mellan

bestämmelser
en tredjedel

35 procent av delägarnas

Kiab-Grossistema
om

pris

och

av omsättningen

och delägare
sortiment.

Kiab-

i kioskhandelns

inköp skedde via Kiab.
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NO anförde att horisontell

prissamverkan

enligt KL;

speciellt

omfattande

alla eller flertalet

konstaterades
riktade

i många fall föranleder

bindande prisöverenkommelser

Dess avsikt

tagens konkurrenskraft

och överenskommelser

företag inom en bransch anses allvarligt.

att Kiab är en inköpsorganisation

grossistföretag.

ingripande

gentemot

för mindre,

Dock

kioskhandelsin-

var att stärka de mindre

de stora grossistföretagen,

grossistföre-

vilka sågs som

de främsta konkurrenterna.

Vid överläggningar
ser i avtalet.

mellan NO och Kiab omformulerades

Kiab skulle klart markera

att prislistan

vissa bestämmel-

endast var rekommen-

derande. Med hänsyn till ovan nämnda omständigheter

samt det faktum

Kiab mötte konkurrens

ansåg NO att det

från de stora grossistföretagen

fanns skäl till ytterligare

NO; Prissamverkan

dnr

12571;

Mjukt

-

bröd

prissattes

handlareförbund

SSLF

Dagab-blocken

utfärdade

enskilda

beräkning

på egen hand eller
s.k.

skulle

av Cirkapris
fick

och

inkl.

för

på högre

exkl.

högre marginal

den

moms

vid

eventuella

på brödet än vad

märkte med ledning av dessa tal brödet

bröd

oftast

angivande

cirkapriser

i det aktuella

dagligvaror.Enligt

NO

fallet var större än
berodde

NO

som önskade

synpunkt

den högre

ansåg
frångå

NO bedömde att prissamarbetet

med från allmän

enligt

omfattade företag inom hela den

ökade genom att de handlare

en konkurrensbegränsning

och

inom

togs till

produktgruppskostnader.

själva måste märka om varorna.

med ICA

cirkaprisnettopris.

Då hänsyn

Följsamheten

i fråga om andra jämförbara

prisstelheten

relationen

SSLFs prissamarbete

dagligvaruhandeln.

Livsmedels-

som tillämpades

med nettopriset

moms.

angav. Bagerierna

SSLFs omräkningstal,

marginalen

uttryckte

multipliceras

samt gav ut cirkaprislistor

i samarbete

omräkningstal,

många detaljhandelsföretag

omräkningstalen

enskilda

PKF 1980:8

sedan länge på så sätt att Sveriges

dagligvaruhandeln

Omräkningstalet

rabatter

åtgärd.

beslut 1980-10-02;

matbröd

att

också

att

priserna
medförde

skadlig verkan.

74
Efter överläggningar

mellan NO och ICA-

till respektive

cirkaprissättningen

att överföra

NO; Lokal prislista

prislista

undersöktes

menade att listan var ett hjälpmedel

Föreningen

Föreningen

av rekommendation.

ansågs råda.

Stark konkurrens

rörande två åkeritaxor

1980:26

I ett fall MD
Då NO

fann att de påtalade

liknande

natur, ansåg NO att det

30879;

-

hade NOs talan

bifallits.

och deras tillämpning

busstaxorna

var möjligt

urhymingsfordon

beslut 1981-06-05;

I försäkringsinspektionens
samtliga

för små företag

att konkret

var av

bevisa att listan

skadlig verkan.

NO; Premiesärmingen
dnr

med buss i

betonade listans karaktär

med ringa kapacitet för priskalylering.

medförde

av

av NO i samband

i beställningstrafik

om vissa prishöjningar

med en anmälan
Stockholm.

av omläggningen

1981:4

PKF

Läns Busstrafikförenings

Stockholms

effekterna

med buss

beställningsrrafik

-

beslut 1981- 02-03;

33379;

sakna märknings-

skulle

se beslut 1984:358

prissättningen.

dnr

måste upphöra

torde bli ett så stort antal

del av bagerierna

NO avsåg att senare utvärdera

möjlighet.

på sortimentet.

av kostnadsskäl

NO menade dock att det

att en väsentlig

prisvarianter

ansåg

om inte ett mindre samordnat prismärknings-

skulle leda till att en del bagerier

med prismärkning.

marginalerna

och minska

NO borde öka priskonkurrensen

förfarande

block.

på bröd. Denna överenskommelse

för en mindre enhetlig prissättning

hade ifrågasatt

beslöt dessa

med ICA och Dagab skapades förutsättningar

Genom NOs överenskommelse

Vissa bagerier

och Dagab-blocken

trafik-

och s.k. flytande

PKF 1981:6

cirkulär

nr

100,

utfärdat

och motorfordonsförsäkringsanstalter,

en enhetlig premiestruktur

försäkring

och enhetliga försäkringsvillkor

1961 och riktat

till

stödde inspektionen
för försäkring

av

75
uthymingsfordon
tillämpningen

samt s.k.

flytande

försäkring.

Inspektionen

av lika premier på dessa områden ändamålsenlig.

fann även
Försäkrings-

bolagen hade följt cirkuläret.

NO menade att överenskommelser
samma premier
från allmän

i allmänhet

synpunkt

cirkuläret

borde gälla.
som

45480;

beslut 1982-02-11;

borde enligt NO

till effektivitetsfrämjande

Försäkringsinspektionen

upphävde

på ölfat
- pant

PoK 1982:3

beslöt införa en gemensam pant på fat. Panten låg

kr och bryggeriema

tog bara tillbaka

tillämpade

utom Wärby brygge-

en gemensam pantavgift.

NO ansåg att överenskommelsen
prishöjning

100

sina egna fat. Företagens beslut ledde

till att samtliga företag i Svenska Bryggareföreningen,

motiv

med

dvs. inga överenskommelser

Möjlighet

önskvärd.

av gemensam avgift

Bryggeriföretagen

rier,

om gemen-

med hänsyn till vad som anförts i ärendet.

NO; Införande

dnr

Försäkringsbolagen

för produktutveckling,

om villkorsutformningen
såg NO

försäkringsbolagen

kunde medföra en konkurrensbegränsning

skadlig verkan.

ges betydande utrymme

konkurrens

mellan

ledde till samma effekt som en gemensam

och därför påverkades prisbildnin

till beslutet var att kostnaden

och omloppshastigheten

öka.

gen

för fat stigit,

öl. Bryggareföreningens
att svinnet skulle minska

NO ansåg att pantavgiften

sannolikt

kunde

minska svinnet och öka omloppshastigheten,

men att detta även kunde skett

om bryggarföretagen

fastställda

förhandlingar

individuellt

med NO rekommenderade

upphäva träffade
skäl

tillämpat

avtal. Medlemsföretagen

fanns för ytterligare

föreningen

pantavgifter.

Efter

sina medlemsföretag

att

följde rekommendationen varför

åtgärd från NOs sida.
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NO; Prissamverkan

dnr

dagligvaror

-

beslut 1982-08-26;

40580;

Sveriges Livsmedelshandlareförbund
sation för detaljhandlare
att tillvarata
utfärdades

I en promemoria

för detaljister

NOs

som från allmän

anförde

NO

bl.a.

en begränsning

SPKs utredning

indirekt
kretsars

inom dagligvaruhandeln.

Livsmedelshandlareförbund
medförde

innebar

synpunkt

att koncentrationen

skadlig

inom

samverkan

Prissamarbete

mellan

prissamverkan,

Dagab-blocket.

verkan.

dagligvaru-

var viktigt

och att det därför

inom dagligvaruhandeln

dagligvarublocken

att

eftersom

tillhörde

medlemmarna

SSLFs prisrekommendationer

förekom

SSLFs

genom

till andra detaljistföretag

SPKs senaste pris- och marginalundersökning
lig cirkaprisnivå

Samma person

var också mindre

och SBLF ledde till förändringar

Skillnaden

än medlemmar.

i områden

mellan blockens

i dessa områden.

från SBLFs sida. SBLF skulle bara utsända prislista

prislistor

framtiden

endast ñck

sändas till

mellan

till medlemmar.

att prismärkning

de medlemmar

och
NO

och vissa åtaganden

till kunder som har annan prislista,

förbundets

där SSLF

cirkapriser

Förhandlingar

av prislistesamarbetet

meddelade kött- och charkvaruleverantörer

Prislistor-

påvisade en högre genomsnitt-

och högre detaljhandelsmarginaler

hade prissättningsverksamhet.

som

användes ibland oförändrade,

kunde ingå både i SSLFs och någon av kedjomas priskommittéer.
na hade även distribuerats

regionala

såväl ICA-

men verkade även annars styrande på blockens prissättning.

marginaler

en

och kedjorna

inom de olika blocken

av konkurrensen

kretsar

begränsades ytterligare.

konkurrensen

Enligt

med uppgift

om att prissamarbetet

uppfattning

handeln gjorde att redan prissamarbetet
utgjorde

dagligvaruhandeln

I 8 av SSLFs 20 regionala

intressen.

till vägledning

konkurrensbegränsning
I promemorian

är en gemensam branschorgani-

från NO till Skåne-Blekinge

framhölls

SBLF

SSLF

inom den enskilda

medlemmarnas
prislistor

1982:5

PoK

SBLF

fick ske efter
och att prislistor

som prenumererat

i
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respektive

listor.

SBLFs

prissättningsarbete

endast förbundssekreteraren
skulle ingå. SBLF
prislistor.

SBLFs

samt en köpman

skulle

ske i ett utskott

skulle

tidigare

fått

prislistan

samt köttprislistans

längre

där

var gruppansluten

som

samråda eller samverka

prislistor

dem.

skulle

med andra utgivare

sändas till de 21 varuhus

En prenumerationsavgift

hade

införts

av
som

på allmänna

avgift hade höjts. SBLF arbetade på att minska

antalet prenumeranter.

NO saknade därför anledning
NO förutsatte

att övriga

skulle genomföra

22982;

SSLF-regioner

de förändringar

NO; Rekommendation
dnr

till att vidtaga ytterligare

Sveriges Speditörförbund

sina betalningsvillkor

-

speditionsqiänster

i ett cirkulär

för samtliga

importuppdrag

Speditörsförbundet

utan tillräcklig

och dels skärpa

90 % och att ca 300 av medlemmarna
egen kompetens

för att kalkylera

var ett undantag från förbundsstyrelsens

central

prissättning.

Importtillägget
en sändning.

näringslivsorganisationerna

var

Speditörförbundet

hade först

försökt

då likviditeten

Efter

åtog

överläggningar
att

med NO
NO

konkurrensbegränsande
än sådana där speditören
skulle

ansåg

policy

relativt

sedan skjuta på den till årsskiftet

Förbundet

att

uppgav att dessa 331 medlemmar

cirkulär

ket.

sina medlemmar

med anledning av de ändrade reglerna för uppbörd av

hade en marknadstäckning

medlemmarna

också

som SBLF gjort.

rekommenderade

tull och mervärdeskatt.

normalvärdet

samarbetet

PoK 1983:1

dels ta ut ett s.k. importtillägg

småföretag

som tillämpade

om impomillägg

beslut 1982-10-27;

åtgärder mot SBLF.

sig

själv.

var
Detta

att inte syssla med

lågt

i

förhållande

till

de andra

stora

stoppa omläggningen

och

samt

var bättre.

Speditörförbundet

rekommendationen

om

att meddela
importtillägget

i den mån den avsågs gälla även för andra uppdrag
anlitades som betalningsombud
lämna

föreskrifter

beträffande

gentemot

tullver-

importtilläggets

78
storlek

heller

samt

föreskrifter

lämna

kaskoförsäkring

på

Premiesättningen

medlemsföretagens

för

NO fann därmed inte skäl för ytterligare

prissättning.

NO;

i övrigt

åtgärder.

avställda

för

fordon,

s.k.

garageförsäkring

dnr

19281;

PoK 1984:6

beslut 1984:292;

Tidigare

hade NO granskat en rekommendation

säkring,

utfärdad

uppföljning

från NO upphävdes rekommendatio-

Efter hemställan

enskild premiesättning.

som främjade

nen och ersattes av ett uttalande
NOs

inom Försäkringsbranschens

av bilklassningskommittén

Service AB FSAB.

s.k. garageför-

beträffande

ännu inte så säkra på det statistiska

ansåg sig bolagen

att justeringar

som låg till grund för de nya premieberäkningama

underlaget

Vid

inte kunde bli aktuella.

Detta

ärende

säkringsinspektionens

rekommendationen.
konkurrenterna.

av premieuttaget
NO

menade

ansåg

NO

skälighetsövervalmingen

beakta

och prismärkning

27981,

28181,

Uppföljning

av tidigare

självständigt
ordinarie

än tidigare,

priser

avvikande
kostnaderna

från ICAs.

besluten

samråd

med

-

skett

utan

borde

försäkringsinspektionen

i

i garageförsäkringen

mjukt matbröd

12571.

Enligt

självständigt.

ordinarie

NOs bedömning

oproportionerligt

mycket.

satte ICA

föreföll

Vivo-Favör

i stort sett de omräkningstal
prisnivå,

vilket

motsatt sig att märka Vivo-Favörs
En individualiserad

PoK 1984:6

beslut 1984:358;

utan använde

som var ICAs

bero av att bagerierna

med

att

32084,

fall Dnr

sina matbrödspriser

sedermera

jämfört

att skadeprocenten

NO; Prissättning

28081,

genomfört

för premiesänkningar.

kunde tyda på utrymme

dnr

För-

för garageförsäkringar

att

också

fallen.

att försäkringsbolagen

visade

utredning

sänkningar

väsentliga

av de två föregående

en uppföljning

gällde

hade

och

till en del torde
bröd med priser

fabrikantprismärkning
Dock

mer

skulle öka

Skogaholms,

som

79
30-35

representerade

förtryckta

prisetiketter

procent

med ordinarie

brödet vid packningen.
hos de butiker
hel

matbrödet

att det fanns

NO

differentierad

pris,

hade

skäl för

hårdnat

då

försvarbart.

cirka

hälften

men ville
så

framhålla
länge

NO fann även att den s.k. EAN-tekniken,
kunde öka möjligheten

av

Baserat på dessa fakta

önskvärd

var

brödet

så länge det inte gällde en

åtgärder,

fabrikantprismärkning

på varans förpackning,
för kedjor

utfáste sig att omprismärka

numera såldes under kampanjaktiviteter.

ansåg inte

ekonomiskt

Pågenkoncernen

Priskonkurrensen

sig att tillhandahålla

pris som avvek från det som satts på

som önskade ett avvikande

butikskedja.

utfäst

av marknaden,

att

det

var

streckkod

till självständig

prissättning

och detaljister.

NO; Gemensamma

villkor,

rekommenderade

premier

-

enskild biltransport-

försäkring
dnr

2782,

Föreningen

beslut 1984:529;

PoK 1985:3

för biltransportförsäkring,

en marknadsandel om ca 80 procent,
villkor,

försäkringsklausuler,

Premiesamarbetet
beträffande

bestående av försäkringsbolag
samarbetade

premietariffer

och provisioner

fann NO överhuvudtaget

villkorsutformning

beträffande

försäkringstill ombuden.

acceptabelt.

kunde accepteras

med

Visst

men i så fall

samarbete
i form

av

rekommendationer.

NO menade att gemensamma
bl.a. genom att möjligheten
medel försvåras,
synpunkt

enligt

villkor

och hävdade att det förelåg
2 § KL.

att beakta NOs kritik

effektiviteten

att använda produktutveckling

Då föreningen

bolagen åtog sig att inte tillämpa

åtgärder.

hämmar

i övrigt,

skulle

gemensamma

fann NO

skadlig

som konkurrensverkan

upplösas
villkor

anledning

i branschen,

från allmän

och försäkrings-

och klausuler,
att vidtaga

samt

ytterligare
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NO; Horisontellt

dnr

42779;

prissamarbete

- Svenska Säckkartellen

beslut 1985:244;

NO granskade vid ett tidigare

PoK 1985:5

tillfälle

len och SPK gjorde en utredning
säcksmarknaden.
stämmelser,

om konkurrensförhållandena

I kartellregistret

fanns

bl.a. om prissättningen,

len sina stadgar och bestämmelser
Ärendet

införda

stadgar

på pappersoch andra

be-

som gällde för Svenska Säckkartellen.

År 1971 modifierade

Samarbetet gällde industrisäckar.

med NO.

samarbetet inom Svenska Säckkartel-

Svenska Säckkartel-

efter skriftväxling

och överläggningar

avslutades år 1971. NO avsåg att avvakta

utvecklingen

inom branschen.

1982 erhöll

NO SPKs prisföljsamhetsundersökning.

75% av fakturorna
översteg

aldrig

avvek från kartellens

kartellens

rekommendationer

rekommendationer.

branschen

hade Ökat på grund av strukturella

på grund

av detta om inte skadlig

Säckkartellen

Denna uppvisade

men rabattema

Koncentrationsgraden
förändringar.

verkan

enligt

beslöt härefter att deras verksamhet

KL

att

inom

NO ifrågasatte
uppstått.

Svenska

skulle upphöra den 1 juli

1985. NO saknade därmed skäl till vidare åtgärder.

NO; Horisontell

dnr

22179;

prissamverkan

beslut 1985:407;

- gatuköksmarknaden
PoK 1986:2

Cirkaprislistor

utgavs av branschorganisationerna

Riksförbundet

kiosk och gatukök

bund SKRF

samt Fyrkanten.

NO

att

uttalade

prishöjande.
erhåller

KIGA,

kan

Att beakta vid en prövning

listorna

samt följsamheten

hälften av alla gatukök.

Mellan

Sveriges

Cirkaprislistorna

samarbetsformen

gatuköksmarknaden,

leda

Kioskâgares

gällde gatuköksmarknaden.
till

prisstelhet

samt

är hur stor del av marknaden

till dessa. KIGAs

cirkaprislista

30 och 40 procent av de gatukök

listan följde denna. Övriga listor var av mindre betydelse.
heten till Cirkaprislistorna

Riksför-

låg kring 25-30 procent.

verka
som
nådde

som erhöll

Totala

följsam-
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NO bedömde att cirkaprislistomas
till

hänsyn

läggningar

konkurrensen

genomslagskraft

inom

hela

inköpspris

NO fann

den faktiska

följsamheten

till listorna

NO; Prisrekommendationer
33884;

granskade

-

KIGA-ärende

på prissättningen

att ytterligare

undersöka

eller vidta annan åtgärd i saken.

PoK 1986:3

gällde

gatuköksmarknaden.

prisrekommendationema

NO

SKRF och

som KIGA,

kiosk och servicehandeln

beslut 1986:154;

Föregående

anledning

leveran-

produkttyps

genomslagskraft

gav ut anses ha begränsad

inom gatuköksmarknaden.

dnr

fick de listor

över-

uppgifter

inkludera

samt respektive

tör. Med hänsyn till det som framkom
Fyrkanten

Efter

fast food-marknaden.

att i sin cirkaprislista

med NO beslöt KIGA

om varje enskild produkts

var begränsad bl.a. med

inom

detta

I

den

ärende

kiosk-

kalla

och

servicehandeln.

KIGA

är den största branschorganisationen,

kiosker

och kioskbutiker

cirkaprislista
prislistan

som medlemmar.

som distribueras

bland medlemmarna

också en cirkaprislista
Servicehandelns

med ungefär

till

samtliga

KIGA

Följsamheten

medlemmar.

uppskattas till 50-55 procent.

utger cirkaprislista

av alla

centralt

utarbetar

till sina knappt 1000 medlemmar.

Riksförbund

hälften

en
till

SKRF utarbetar

Även Tobaks-

till sina medlemmar

och

1300

av totalt 1800 tobaksaffärer.

NO anförde att utfärdandet
för konkurrensen.

av prisrekommendationer

En hög prisnivå

påverkar

medför även en risk för skadlig verkan
Är följsamheten

branschstruktur.

försäljningsenheter
ring av priser,

negativt

och

i form av orationell

företags-

och

kan medföra

uppstå. NO uttalade

vissa fördelar

att själva utarbeta egna kalkyler.

såsom i detta fall,

när branschen,

prisbildningen

stor kan prisstelhet

bl.a. även att prisrekommendationer
de besparar företagen

kan medföra nackdelar

med i allmänhet

samt sortimentet

genom att

Det gäller

särskilt

består av ett stort antal relativt

små

begränsade resurser för egen kalkyle-

omfattar

ett mycket

stort antal produkter.
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Prisnivån

på kioskvaror

har under senare år ökat mindre

än prisnivån

på

samtliga livsmedel.

NO ingrep inte. I beslutet förutsatte

NO dock att cirkaprissättningen

branschen sker utan samverkan mellan de olika utgivarna
dationer

samt att påtryckningar

NO; Prissamarbete

dnr 2388;

-

MRF

bolagens Bilreparationskommitté

utgav tillsammans

en prislista

användes som underlag för prissättning

av MRF-företag,

inte genomförs.

PoK 1988:3

Riksförbund

försäkringsbolagen.

av prisrekommen-

billackering

beslut 1988:195;

Motorbranschens

att följa cirkapriser

inom

med Försäkrings-

för billackeringsarbeten.

på lackeringsarbeten

Följ samheten till prislistan

Listan

som betalas av

var stor. Den användes såväl

vilka utgör merparten av lackeringsföretagen,

och av andra

lackeringsverkstäder.

MRF framhöll
om beräknad
för

att det i prislistan
tidsåtgång

för olika arbetsuppgifter

lackeringsföretagen.
ingick

Dessutom

Försäkringsbolagen

en debiteringsfaktor

och angavs som rekommendation
i branschen

ingående tidverket

var bristfällig.

var kostnadsbesparande

bidrog

vid

MRF

prishöjningar

hade anmälts till SPK i

var till stor del krav på förbättrad

Bilreparationskommittén

anförde

NO

konstaterade

ställning

att tidverket

lönsamhet.

var av stor betydelse

bl.a.

att de samverkande

företagen

hade dominerande

och att prisfölj samheten var stor inom hela branschen.

förklarat

för

upphandling.

att starka skäl talade för att prissamverkan
MRF

per tidsenhet

hävdade att lönsamheten

början av 1988. Motivet

försäkringsbolagens

framtagningen.

som angav kostnaden

av MRF.

Kraftiga

som innehöll uppgifter

att man skulle upphöra

NO menade

var skadlig i KLs mening.
att utfärda rekommenderad

Sedan
debite-
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ringsfaktor

ansåg sig NO inte längre böra hävda att samarbetet

medförde

skadlig verkan enligt 2 § KL.

NO; Prisvägledare

dnr 21788;

Sveriges

guldsmedsvarør

-

kart

beslut 1988:386

Juvelerar-

och Guldsmedsförbund

kalkylationstabell

för guldsmedsvaror.

% av branschens

omsättning.

Förbundet

reg. 770

hade sedan länge givit

Förbundets

svarar för 55

medlemmar

1987 ändrades prisvägledarens

menade att den nya Lathunden

tagens kunskaper om vilka mekanismer

avsåg att förbättra

utformning.
medlemsföre-

som påverkar ekonomin

De ansåg inte att det var fråga om ett försök

ut en

till prisstyming

i företaget.
från deras

sida.

NO

handlade

ärendet

enligt

2 § KL

betydelse som prissättningen
gjort det naturligt
prissamarbete

en marknad

effektiva

överkompenseras

att hålla priserna på en hög nivå ökar

har som konkurrensmedel

har

skilda former

av

företag

rationella

kostnadstäckning
företag.

och

Möjligheterna

större andel av marknaden

som de

företagen har. Det anförda innebär inte bara negativa effekter

på prisbildningen.
struktur.

Den

mellan företag. Priserna kan i ett sådant samarbete komma att

Härigenom

samverkande

följande:

bl.a.

för NO att ägna stor uppmärksamhet

sättas på en nivå som ger mindre
lönsamhet.

och uttalade

Risk finns också för en orationell

Om prisföljsamheten

en aktiv priskonkurrens

företags- och bransch-

är stor kan prissamverkan

vidare motverka

och därmed leda till prisstelhet.

Med beaktande av bl.a. detta övervägde och föreslog konkurrensutredningen
i sitt betänkande SOU
vissa former
maktema

1978:9

av prissamverkan,

anslöt sig prop

Konsekvensen

konkurrensbegränsningslag
något

l98l82:l65

av detta ställningstagande

frågan om prissamverkan
KL.

Ny

Med den inriktning

som också NO
s. 137 emellertid

förbud mot

förordade.

Stats-

inte till förslaget.

är att enligt de nu gällande reglerna

får bedömas enligt missbruksbestämmelsen
som det nuvarande

systemet har krävs därvid

i 2 §
ofta

84
en djupgående

och bred undersökning

om prisföljsamhet

skall kunna styrka att ett visst branschsamarbete
mening.

Med hänsyn till

härigenom

de begränsade

göras prioriteringar

NO har i nuläget

funnit

Guldsmedsförbundet
föregående

uppfattning
tion klart

markeras.

medlemsföretagen

Guldsmedsförbundet
formuleringar
överläggningar

strider

Som

omständigheter

redovisats

måste

så

inom
i

karaktär

enligt

det

priser

I förordet

i syfte att få

liksom

prisstyming

till den nya prisvägledare

ut till

mot detta.

sina medlemmar

finns

Guldsmedsförbundet

ett nytt förord
väsentligt.

NOs

av rekommenda-

eller påtryckningar

samtliga medlemmar

inte anledning

av prissamverkan,

mot vissa inslag i Guldsmedsför-

rekommenderade

utgått eller modifierats

att tillställas

bakgrund

alla

med NO utarbetat

formuleringarna

kritik

år 1987 skickade

som klart

sådant.

som

Några uppmaningar

accepteras.

har måste

skäl att ta upp prissamarbetet

eller kalkylationstabells

att följa

kan vidare

kommer

prövning

Under

en prislistas

som ämbetet

resurser

tas upp i första hand.

tillräckliga

har NO däremot riktat

prisvägledare.

bundets

övrigt

till

har skadlig verkan i KLs

mellan skilda former

att de mest angelägna situationema

för att NO

m.m.

i

som
flera

har efter

där de av NO påtalade
Detta reviderade

förord

inom kort. NO finner mot denna

att för närvarande vidta någon ytterligare

åtgärd i

denna fråga.

NO; Prissamverkan

dnr 42890;

bilar
i annons
-

beslut 1990:10

Tre bilåterförsäljare

i södra Sverige angav i en gemensam annons ett pris

utan att det framgick

att priset fick underskridas.

prissamverkan
mindre

innebar en konkurrensbegränsning.

än 2 % av den svenska marknaden

prissamarbetet

från

allmän

synpunkt

betydelse att det fanns skäl för ingripande.

NO konstaterade
Då bilmärket

för personbilar

kunde

att denna

ifråga hade

ansåg NO att

anses vara av en sådan
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dnr

beslut 1990:255

14674;

Installatörsorganisationen

med att

med bistånd av SPK. EIO sysslar bl.a.

samarbetet

NO granskade

företag i branschen ingår i EIO.

Flertalet

EIO.

Elektriska

branschorganisationen

finns

elinstallationsbranschen

Inom

reg. nr 2005

m.m. inom EIO kart

NO; Prissamarbete

ge ut prislistor.

som utgångspunkt

EIO pekade på ett behov av prislistorna
i branschen

ofta var mycket

då företagen

kalkylnormer.

egentliga

skulle underlätta

materialprissättning

om

priser

Utredningsarbetet
resurskrävande

kan

också

komma

beträffande
och utsikterna

jämförelsemöjlighetema

även till
lagstiftning

som

särskilt

om de

MDs

strid

i

Samarbete mellan konkurrenmed

tillämpning

prislistors

att konstatera

anbudskartellförbudet.
och effekter

skadeeffekter

är mycket

är osäkra

när

är små.

Efter ett påpekande från NO föranlett
att medlemmarna

drabbas.

är en konkurrensbegränsning

har en stor andel av marknaden.

samverkande

för

Togs listorna bort

skadlig verkan enligt 2 § KL,

synpunkt

kan ge från allmän

ter

ADB-utvecklingen.

att ett listprissamarbete

utgjorde

utgångspunkten

gemensamma

upphandlarnakundema

skulle främst de resurssvaga

NO konstaterade

Den

även för

till ett känt prissätt-

EIO menade också att prissättningshjälpmedlen

ningshjälpmedel.
s.k.

små. Det underlättade

skedde med anknytning

kunden om anbudsgivningen

för prisbildningen

av ett speciellt fall hade EIO klargjort

hade frihet att själv bestämma sina priser.
avgörande

i elgrossistärendet

dnr

4388

Med hänvisning
samt gällande

och praxis i övrigt bedömde NO att det saknades förutsättningar

för NO att vinna en talan i MD.

NO noterade att utformningen

rörande prissamverkan

för närvarande

NO fann i det aktuella

läget

övervägs

anledning

av regler

av konkurrenskommittén.

till fortsatt

utredning.
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NO; Horisontell
34688;

dnr

Trä- och Byggvaruförening

och Trävaruhandelsförbund

trävaror

som

HTBF.

SBT centralt

de

- trävaror

beslut 1990:265

Skåne-Blekinge
Bygg-

prissamverkan

användes

även

SBTBF,

SBT,

utarbetade

av Hallands

Trä-

fyllde ingen funktion

15 lokalföreningarna

medlem

en cirkaprislista

och

beträffande

9 egna

upprättade

träprislistoma.

cirkaprislistor,

uppgifter

Medlemmarna

i SBTBF och HTBF hade höga marknadsandelar

SBTBF angav att prislistan
kvantitet
utgjorde

och vid

försäljning

till

konsument

en mindre del av medlemmarnas

medlemmarnas

rabattpolitik

resursinsatser

teoretiskt

samt stor tidsåtgång.

NO fann därför

på trävaror.
för trävaror.

avgivits.

SBTBF

Detta
del av

tog

sett skulle kunnat visas ha skadlig

En närmare utredning

det osäkert om förutsättningar

då en av

från lager av mindre

då anbud

försäljning.

Av

eller kalkylpåslag.

NO ansåg att SBTBFs prislista
verkan enligt 2 § KL.

cirkaprislistor

var avsedd för försäljning

för

Byggvaruförening

föreningarnas

var att tillhandahålla

i Sveriges

skulle dock kräva betydande

Mot bakgrund av gällande rättspraxis

var

fanns för att vinna bifall till NOs talan i MD.

skäl att i det aktuella

fallet driva ärendet vidare.

MARKNADSDELNING

Ärenden

beslutade

MD 1988:17;

PoK

1988:5,

av MD

Dispens från
NOs

dnr

anbudskartellförbudet
37786,

-

beslutsdatum

betongrörstillverkning
1987-07-02,

beslutsnr

1987:250

Ett större antal betongrörstillverkare

bolagen

16 § KL att utan hinder av förbudet
-

mot anbudskarteller

ansökte om tillstånd
i 14 § KL

enligt
-

tills
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en överenskommelse

vidare tillämpa

avseende bl.a. områdesindelning.

inte kunde meddelas begärde bolagen tillstånd

tillsvidaretillstånd

Om

för en tid

av fem är.

Bolagens

motiv

samarbete genom medlemskap

hade ett långtgående

Bolagen

Alfakonsortiet

bildades

den ojämförligt

Skanska,

enligt

förelåg,

bolagen,

beträffande

åtminstone

kunnat

produktrationalisering,

avhållit

Skanska

exempelvis
gruppen.

eller

tillverkare

frivillig

andra

finansiellt

av eller grossister

erövrat

för plaströr

som
såsom

från att köpa in sig i
och Alfakonsor-

som var jämbördig

en marknadsandel

SCA

med

icke-medlemmar

starka

att

inre strukturrationa-

Strategin hade, enligt bolagen, varit framgångsrik

tiet hade successivt

monopol

och konsortieregler

samleveranser

Det

hävdade

konkurrensen

ta upp

Skanska. Medlen hade varit produktutveckling,
lisering,

i Sverige.

Bolagen

marknadssegment.

stora

numera

av ett faktiskt

för uppkomsten

en risk

SCA,

av avloppsrör

största tillverkaren

framgångsrikt

Alfakonsortiet

Cementgjuteriet

Skånska

var

Då

av ett konsortialavtal.

vars stadgar utgjordes

Alfakonsortiet,

föreningen

i den ideella

och till

och med större än Skanskas rörproduktion.

NOs motiv

NO fann sammanfattningsvis

att ett samarbete mellan Alfa-rördelägama

specialisering

ha positiva

sett från konkurrenssynpunkt.

effekter

på ett övertygande
talet
att

-

uppbyggnadsperiod

att områdesindelningen

som utgjorde
enligt

som senare rådde
var

marknaden
förbi

-

i sig medförde

i samarbetsav-

och med hänsyn till

utgjorde

för det avtalade samarbetets bestånd i övrigt.

förutsättning
inte styrkt

Sökandena hade dock inte

sätt kunnat styrka att områdesindelningen

i den situation

samarbetets

och dylika

rationaliseringsåtgärder

produktutveckling,

om
kunde

en avgörande
NO fann vidare

sådana positiva

grund för dispens från anbudskartellförbudet.

NOs mening det i ärendet visats andra särskilda

effekter

Inte heller hade
skäl av den art som

88
avses i 16 § KL.

NO kunde därför

inte tillstyrka

att dispens lämnas för

områdesindelningen.

MDs skäl och avgörande

MD

fann att anbudskartellförbudets

inte

kunde

tolkas

två undantag i 14 § andra stycket KL

så att överenskommelsen

undantagen från anbudskartellförbudet.
likheter

mellan

samarbetet

som avsågs

i lagen

försäljningen

i Alfakonsortiet

2

MD gällde undantagsregeln

MD konstaterade

i Alfakonsortiet
l

st.

p.

områdesindelning

om

var

att det fanns flera

och en sådan säljorganisation

En avgörande

skillnad

dock

var

skedde från vart och ett av bolagen.
beträffande

samfälld

prestation

Enligt

2 st. 2 p med

gemensamt anbud närmast enstaka anbud av särskilt stor omfattning.
undantagsregelns

ordalydelse

gemensamt anbud. Eftersom
gemensamma

MD

härefter

områdesindelningen.
i Alfa-gruppen
konkurrensen

bolagen enligt vad som framkommit

huruvida

bolagen

konkurrenssituationen

på betongrörsmarknaden
MD

rådesindelningen

skulle beviljas

konstaterade

nödvändig

varandra
det,

ordningen

också

till

att enligt

Skanskas
bolagen

starka

var

att verksamheten

anfört,

av det gemensamma

sannolikt

att detta

med tillverkningsspecialisering

visserligen

göras

samarbetet

om bolagen

gällande

utanför sitt överenskomna
skulle

konkurrenssynpunkt.

rörsystemet.

var

inom Alfa-

att det inte behövde

i viss utsträckning

fick

få negativa
bedriva

med

Bl.a. var

en förutsättning

och samleveranser.

om-

skulle kunna

att de deltagande företagen inte aktivt konkurrerade

bolagen

i denna riktning

dispens avseende

för att deras samarbete i övrigt

i fråga om leveranser

som

bli tillämplig.

måste anses främja

med hänsyn

bestå. MD fann vägande skäl för uppfattningen
gruppen förutsatte

inte avgav

MD fann det vara av väsentlig betydelse att samarbetet

i den rådande

marknadsställning.

Enligt

skulle det vara fråga om ett samgående med

anbud kunde inte heller denna undantagsregel

bedömde

att

för

Det kunde
följder

försäljning

för
även

område. En uppmj ukning av områdesindelningen
dock knappast

MD konstaterade

nämnvärda
slutligen

positiva

effekter

ur

att de ledande företrädarna

89
för bolagen som hörts i ärendet hade samstämmigt
bolagen

uppgett att arbetet mellan
omrâdesindel-

utan den överenskomna

inte torde kunna bedrivas

ningen.

positiva

effekterna

Med

i övrigt.

samarbete

till

hänsyn

av detta samarbete

de från

borde därför

styrka
för

förutsättning

var en nödvändig

fick anses visat att områdesindelningen
bolagens

att det med tillräcklig

fann mot denna bakgrund

Marknadsdomstolen

synpunkt

allmän

beviljas

bolagen

den

sökta dispensen avseende omrâdesinriktningen.

I sitt avgörande

meddelade MD

med stöd av 16 § KL bolagen tillstånd

dem i ärendet

under en tid av tio år från dagen för detta beslut tillämpa
aktuella

överenskommelsen

avseende områdesindelning.

ledamot av MD ansåg att för den mycket strikta områdesindel-

En skiljaktig

ningen som bolagen tillämpade

Ärenden

av NO

i licensavtal

om hemmamarknadsskydd

11078,

21175,

kunde dock inte dispens beviljas.

som återkallats

i MI

NO; Bestämmelser

dnr

21285,

beslutsdatum

39085,

beslutsdatum

1978-11-02,

beslutsdatum
1988-02-19,
1989-05-29,

beslut 1989:162,

nedan, mellan dels Pripps och Tuborg

Bryggerier

Pripps

licenstillverkning

Köpenhamn,

genom avtalen
ölprodukter

med

Carlsberg

dels ett motsvarande

Köpenhamn,
T uborg,

m.m.

ensamrätt

i Sverige.

och Tuborg

PoK

avtal

Se även dnr

1988:2 samt dnr

och med likartad

i juni

i MD

PoK 1989:3, som båda

och dels Carlsberg

ingick

Pripps

återkallat

1979:1

PKF

1988:65,

beslut

avsåg i stort sett samma avtalsbestämmelse

AB

att

utgång som

och Falcon.

1975 dels

ett avtal

om

Carlsberg,

International

AS

med Tuborg

International

AS

Pripps

erhöll

AB TAB,

till licenstillverkning

Stockholm.
av Carlbergs

och Tuborgs
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Moderbolaget
DfB,

till

Carlsberg

och Tuborg,

De Förenade

Bryggerier

AS

hade genom avtalet åtagit sig att DfB eller bolag, vari DfB hade ett

kontrollerande

intresse,

inte

skulle

öl eller

exportera

läskedrycker

till

Sverige utöver vad som kunde följa av avtalen. Pripps hade å sin sida åtagit
sig att varken direkt
eller

främmande

märken

sådana produkter

I sin inlaga till
hindrade

eller indirekt
till

i Danmark

MD

att konkurrera

produkterna

- även förbjuda

avtalsparterna

ifrågavarande

NO; Prissamarbete

och kvotering

34378,

NOs

Tolv

vid

de deltagande

leveranser

- spånskivor

framställning

till

avveckling

av

de

NO sin talan i MD.

återkallat
MD

i MD

1980-01-17,

som tillsammans

spånskivor

av

att de skulle

beslut

svenska

och om

marknaden.

skulle gälla för

viss ersättning

skulle tillföras

markna-

vid

över-

de företag som

sin kvot.

i sin ansökan
inte

och rabattsystem

på den

erlägga

av dessa kvoter och att avgifterna

anförde

pris-

dominerade

innebar bl.a. att vissa försäljningskvoter

företagen,

inte kunnat leverera

visserligen

företag inte borde

successiv

om

avtal om gemensamma

överenskommelsen

NO

parterna

PKF 1981:3

den, hade träffat

skridande

hemmamark-

av detta slag mellan två

starkt dominerade

återkallade

svenska spånskivefabrikanter,

kvotering

och DfB

sida.

avtalsbestämmelsema

1981-03-12,

Pripps

utan gick längre än så genom att
-

överenskommit

2180,

mellan

export av alla andra produkter

hemmamarknader

accepteras från samhällets

låta framställa

på varandras

NO ansåg att en marknadsuppdelning

på sina respektive

dnr

NO att avtalen

inte bara avtalsparterna

tillverkade.

och att inte heller

av egna

eller engagera sig i dansk bryggeriverksamhet.

nader med de licensierade

Sedan

Danmark

konstaterade

med vissa undantag

öl eller läskedrycker

exportera

bindande

till

MD

men

bl.a.

följande.

Prissamarbetet

kvoteringsöverenskommelsen

var

gjorde
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meddelat

Sedan bolagen

sin avsättning.

skulle

att kvoteringssamarbetet

NO sin talan.

återkallade

inte skulle fortsätta,

upphöra och prissamverkan

hos företagen att öka

tog bort incitamentet

och kvoteringsöverenskommelsen

priskonkurrens

motverkade

Prissamarbetet

fick öka sina marknadsandelar.

de inte

eftersom

företagen ointressant

mellan de deltagande

priskonkurrens

NOS beslut

i licensavtal

NO; Marknadsdelning

dnr

27676,

I avtal

Vakuum-Vulk

licenstagare

reglerades

PKF 1978:1

och dess sju fristående

Trelleborg,

AB,

bl.a.

däck

regummerade

1978-01-04,

beslutsdatum

mellan

-

att sälja lastvagnsdäck.

rätt

licenstagarnas

fick endast ske inom geografiskt

regummering

av däck

Vakuum-Vulk

svarade för halva regummeringsmarknaden.

fanns

som användes

Metoden

sig att vid tillämpningen

tilldelat

av

Det fanns andra

ökade

med NO ändrades avtalet vilket gav licenstagama

att sälja däck utanför

möjligheter

För

använde samma metod.

med Vakuum-Vulk

företag som i konkurrens

Efter förhandlingar

metoder.

tre

områden.

avgränsade

Försäljningen

område.

Vakuum-Vulk

förband

framställning

av avtalen positivt pröva licenstagares

särskilda skäl förelåg skulle
om att sälja utanför angivet område. Endast om
sådan framställning

NO

till

konsumenterna

följd

av att konkurrensen

får ett skydd mot konkurrens

marknad

skulle expandera

NO konstaterade

till följd

expansionsmöjligheter.

branschen

syntes

dessutom tillkom
licensavtalen

vara

NO

i fortsättningen

effektiva

som

en friare

bedriven

verksamhet.

fall i viss mån försvårade
dock

konkurrensintensiv

relativt

från tillverkare

ansåg

för

Mindre

från andra företag

i förevarande

att licensavtalen

företagens

begränsas.

av en rationellt

priser

högre

medföra

i sig kan

att marknadsdelning

anförde

företag

avslås.

av licenstagare

att
och

regummeringsatt

konkurrens

av nya däck. Med hänsyn till detta och att
fick

antas komma

att lämna

relativt

goda
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möjligheter

till

konkurrens

marknadsdelningen

över

medförde

områdesgränsema

sådan från allmän

fann

synpunkt

NO

inte

skadlig

att

verkan

som avses i konkurrensbegränsningslagen.

NO; Samarbetsavtal

dnr

3776,

-

beslutsdatum

Ett av NO granskat
Danmark

dörrar

förutsatte

på den nordiska

avtal mellan

marknaden

PKF 1978:9

Svenska Dörr

förblev

AB och Jutlandia

mellan respektive
oförändrad,

gränserna

och att detta

främst genom att Jutlandias

dess benägenhet för priskonkurrens

kunde

AS

i

parts avsättning

dvs.

NO hävdade att avtalets innehåll

över

marknaden

1978-09-30,

bl.a. att förhållandet

balansen bibehölls.
av handeln

hemmamarknadsskydd

att den nordiska

innebar en kvotering
påverka

den

expansionsmöjligheter

svenska

och därmed

begränsades.

överläggningar med NO resulterade

i att avtalet

om säljsamverkan

och

därvid upprättade regler för viss nordisk balans skulle upphöra vid utgången
av år 1978. NO fann därmed inte anledning

NO; Samarbete mellan

dnr

20577,

beslutsdatum

Medlemsföretag

att respektera

från varandra.

varit underförstått
att stjäla

1979-12-19,

specialisering
PKF 1980:1-2

i Svenska Wellpappindustriföreningen

överenskommit
kunder

wellpapptillverkare

till vidare åtgärd i saken.

konstruktioner

annans konstruktion

rådande kundförhållanden

Av utredningen

att företagen

framkom

bl.a.

hade bl.a.

och inte stjäla
att det i branschen

inte skulle ta kunder från varandra

från varandra

genom

eller att göra smärre ändringar

för att sedan sänka priset.

satsa på nykonstruktioner

SWIF

och på att skaffa

Företagen

kunder

från

skulle

på

i stället

konkurrerande

material.

NO

framhöll

samförstånd

i sitt
tillämpat

beslut

att den ordning

innebar

att

det

som

företag

wellpapptillverkama
som

utvecklat

i

en viss
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Företagens

KBL.

skadlig verkan enligt konkurrensbegränsningslagen

stånd tillämpade

NO gjorde dock

NO utgick

med KBL.

kunde komma i konflikt

förfarande

skulle kunna konkurrera

i fortsättningen

vidare från att företagen

medföra

inte varit medvetna om att deras i tyst samför-

att företagen

bedömningen

fick

samverkan

måste bedömas

NOs uppfattning

som enligt

effekter

härigenom

som

genom att begära in

fördelar

anbud på denna förpackning.

konkurrerande

samtidigt

tillverkare

andra

konkurrensens

inte kunde utnyttja

kunderna

från

om denna förpackning

konkurrens

erhöll ett skydd mot

i fortsättningen

en wellpappförpackning

konstruktion

utan att

känna sig bundna av någon tyst överenskommelse.

NO; Överenskommelse

dnr 4983,

11383,

Misstanke

om

tillsammans

om kundskydd

för

ledde till

möte 1974 inom

SWIF

deltagit

fattning

beslut 1984: 107, PoK 1984:3

wellpapptillverkare,

sju

nästan hela marknaden,

kundförhållanden

tillverkarna

mellan

överenskommelse

kunduppdelning

Wellpapp

1984-03-08,

beslutsdatum

svarade

-

1977 kom att utreda frågan.

att NO

en PM

ha sänts ut innehållande

Efter

20577

första beslut i december

1979 dnr

en tyst överenskommelse

men att företagen,

i beslutet, i fortsättningen

skulle konkurrera

bundna av en tyst överenskommelse

utgick

ett

de sju

en samman-

kunde inte återfinnas.

sammanfattningen

från diskussionerna.

rådande

Wellpappindustriföreningen
där

Svenska

skulle

att respektera

som

I ett

NO från att det förelåg

mot bakgrund

av NOs uttalande

om kunderna och inte känna sig

innebärande

att inte ta kunder

ifrån

varandra.

Ärendet blev

nytt aktuellt

då NO 1983 fick tillgång

uppgavs vara ovan nämnda sammanfattning.
stagnerande

marknad

försäljningsaktiviteter
personer

med insikt

enighet

förelåg
utanför

till en brevkopia

I brevet sades bl.a. att det i en
om

stark

den egna kundkretsen.

i branschen

uppgivit

som

att den form

återhållsamhet
Till

NO

hade två

av kundskydd

av de SWIF-anslutna

med

som

företagen och

beskrevs i brevet fortfarande

tillämpades

att speciella kontaktpersoner

vid varje företag såg till att systemet fungera-
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de. SPK kunde dock efter en utredning

inte visa att någon organiserad

konkurrensbegränsande

samverkan bedrivits

NOs beslut i december

1979.

I förhandlingar

med NO anförde de aktuella

vara part i någon överenskommelse
delade NOs uppfattning
skulle

mellan wellpappföretagen

innefatta

en skadlig

företagen att de inte ansåg sig

av i ärendet angivet

att tillämpningen

förbjöds

konkurrensbegränsning.

att i framtiden

slag och att de

av en sådan överenskommelse

också ett av NO utfärdat förbudsföreläggande,
300 000 kronor

efter

Företagen

varigenom

tillämpa

godkände

dessa vid vite av

en överenskommelse,

med

annat eller andra av företagen,

som bl.a. innebar att företagen

rikta

någon som var kund hos något annat av

försäljningsaktiviteter

till

inte skulle

företagen.

NO; Hemmamarknadsskydd
dnr

21779,

Rockwool

- mineralullsprodukter

beslutsdatum

International

1985-03-29,

AS

RI

beslut 1985:138,

Danmark,

och Rockwool

hade ingått avtal om visst hemmamarknadsskydd.
att etablera

tillverkning,

stödja produktion

meddela know-how,

av mineralull

geografiskt

licenser

liknande

1975 att gälla t.o.m.

Efter överläggningar
lag, Procordia,

berett att förkorta

att avkortningen
avvisande

till

att

utanför

NO lyckades
januari

upphöra

med

avtalets giltighetstid

såvitt gällde

att

eller på annat sätt
Enligt

m.fl. åläggas restriktioner
oktober

sig Rockwools

kom att gälla ömsesidigt.

avtalsbestämmelsema
marknader

med NO förklarade

Sverige,

uppdelad mellan parterna.

licenstagare,

var träffat

AB,

I avtalet var bl.a. rätten

avtalet skulle vidare dotterbolag,
art. Avtalet

PoK 1985:4

av

1990.

svenska moderbounder förutsättning

RI ställde sig dock för sin del

tillämpa

Rockwools

de

konkurrenshindrande

åtaganden gentemot

RI

Sverige.

i förhandling

med Procordia

förmå bolaget att fr.o.m.

1986 ensidigt upphöra med att tillämpa

konkurrensklausulema.

den l
NO
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ansåg det otillfredsställande

strida

såväl mot Sveriges
och reglerna

avtal med EG mot de av FN år 1980 antagna
för

NO

av konkurrensbegränsningar.

kontroll

kommerskollegium

informerade

kunde ifrågasättas

medförde

som avtalet

att de handelshinder

principerna

I sitt beslut konstaterade

inte kunnat ske ömsesidigt.

avtalsbestämmelsema
NO vidare

av de konkurrenshindrande

att ett upphävande

monopoltilsynet

danska

det

och

om

förhållandena.

horisontell

NO; Områdesindelning

dnr

beslutsdatum

3587,

betongelementfabriker

-

Skanska

I ett avtal hade AB Skånska Cementgjuteriet
mentfabriker

av A-Betong
enligt

områdesindelning,
med Skanska skulle

AB.

köpt två betongele-

en överenskommelse

innehöll

Avtalet

vilken

PoK 1987:4

beslut 1987:113,

1987-03-30,

endast efter överenskommelse

A-Betong

utanför

vissa typer av produkter

ha rätt att leverera

om

avtalade områden.

NO påtalade förhållandet
förhindrat

Efter

att vidta några ytterligare

anledning

19688,

kvoteringsavtal

beslutsdatum

av stål ingått ett avtal som gick ut

västeuropeiska
innehöll

länderna,

däribland

också bl.a.

regler

områdena
var

och Skanska
i avtalet fann

åtgärder i ärendet.

beslut 1989:260,

PoK 1989:4

med åtta andra europeiska

De olika tillverkarna

Sverige,

erhållit

för beräkning

tillverkare

skulle bibehålla

att tillverkarna

i olika länder.

uppnådda marknadsandelar

var

band
- rostfria

1989-09-25,

Avesta AB hade är 1986 tillsammans

Avtalet

det att både A-Betong

sig beredda att utesluta regeln om områdesindelning

NO; Internationellt

dnr

fall.

de tilldelade

i 14 § konkurrenslagen

om inte anbudskartellförbudet

i förevarande

tillämpligt

NO

utanför

att fritt deltaga i anbudstävlingar

och ifrågasatte

förklarat

grund av områdesindelningen

att A-Betong

sina

hade för de

bestämda

av dessa kvoter,

kvoter.
över-
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vakning

av kvotsystemet

samt böter vid överleveranser.

vara att uppnå Stabilisering

Kvoteringsavtalet

av priserna.

upphörde i oktober

sionens ingripande.

överenskommelser

och diskuterat

motiven

i från

utredning

1988 bl.a. som följd av EG-kommis-

Genom överläggningar

ingå liknande

avstå

Ett syfte angavs

med NO åtog sig Avesta att inte

om kvotering

utan att först ha informerat

med NO. NO ansåg sig mot denna bakgrund

att lämna

saken vidare

till

åklagarmyndighet

av om brott mot anbudskartellförbudet

för

kunna
närmare

förekommit.

BRUTTOPRISFÖRBUDET

Bruttoprisförbudet

tillämpas

Under åren 1980-1990
överträdelse
100 dagsböter
Frikännande

i första hand av NO och allmän domstol.

har allmän domstol

av bruttoprisförbudet.

meddelat 20 fallande domar för

I samtliga

som mest. Normalpåföljden

fall har dagsböter

utdömts,

är mellan 20 och 40 dagsböter.

domar har under angiven tid meddelats vid sju tillfällen.

Tre av de fällande domarna

har meddelats av överrätt

hovrätt.

Ett fall gällde en direktör för ett bilbolag som dömdes till dagsböter för
oaktsam överträdelse av 13 § 2
KL. Åtalet gällde en annons i Dagens
Nyheter för två modeller av Nissan-bilar.
Direktören
bestred ansvar och
gjorde gällande att det inte varit fråga om s.k. prisannonsering.
Annonsen
framhöll fördelarna för en familj att ha två Nissan-bilar
mindre
modeller.
av
I annonsen angavs priserna för de två modellerna och som jämförelse priset
för en Volvo 760. Det nämndes i annonsen att priserna
var hämtade ur
publikationen
Jan Ulléns Bilfakta. Huvudsyftet
med annonsen var enligt
direktören
inte att jämföra priset
olika bilmärken utan att presentera
bilarnas användningsområde.
Tingsrätten
fann åtalet styrkt och anförde
därvid bl.a. att även om huvudsyftet med annonsen
var det som direktören
uppgivit hade priset likväl utgjort en del av annonsens budskap. Annonsen
skulle därför innehålla uppgift om att priset fick underskridas.
Hovrätten
fastställde tingsrättens dom. En ledamot i hovrätten
var skiljaktig och ville
ogilla åtalet. Motiveringen
för detta var i huvudsak att priset med hänsyn
till annonsens utformning enligt den skiljaktige ledamotens uppfattning inte
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hade angivits
avd.

till ledning

dom den 15 juli

för prissättningen i ett senare led. Svea Hovrätts,
1987, DB 98; PoK 1987:4, RH 1987:71

Ett annat fall utgör exempel på att bruttoprisförbudet

är tillämpligt

även vid

s.k. franchising.

Åtal väcktes mot en ställföreträdare
för AB Twilfit
för brott mot 13 § l
och 2 p. KL. Till grund för åtalet åberopade åklagaren en bestämmelse i ett
mellan Twilfit
och franchisetagare ingånget samarbetsavtal. Bestämmelsen
hade rubriken Prissättning
och hade följande innehåll: En
mot konsument
förutsättning för verksamhet under Twilfitnamnet
är enhetlighet i prisbilden
på marknaden då annars den avsedda påverkan mot konsumenterna inte kan
komma till stånd och därmed inte den avsedda förstärkningen
av Twilfits
och Bolagets kraft att konkurrera.
Twilñt skall därför meddela Bolaget de
priser som tillämpas av Twilfrts
egna butiker för samtliga varor som
levereras till Bolaget och prismärker också dessa i huvudsak centralt. Alla
tillämpade priserna skall i förväg
avsteg som görs från de av Twilfit
meddelas av Bolaget.
Prisnedsättningarnas
omfattning och tidpunkter för
realisationer skall beslutas efter Twilfits
medgivande.
Både tingsrätten
och hovrätten fann åtalet styrkt och dömde den tilltalade till dagsböter.
Hovrätten uttalade att den återgivna bestämmelsen stred mot båda punkterna
i 13 § KL. Den tilltalade hade invänt att avtalet inte var avsett att tillämpas
enligt sin ordalydelse och att någon sådan tillämpning inte heller hade skett.
uttalade att Twilñt
inte hade avstått från sitt i avtalet inskrivna
över prissättningen
och att bestämmelserna i avtalet måste ha
inverkat återhållande på franchisetagarnas benägenhet att göra prisnedsättningar. Att det förekommit
prisavvikelser
medgivande kunde
utan Twilñts
därför, enligt hovrätten, inte tolkas annat än som ett tecken på att prissättningen i stort sett fungerat i enlighet med Twilfits
intentioner.
Hovrätten
godtog mot bakgrund härav inte den tilltalades invändning. Hovrätten hade
även att ta ställning till en invändning
om att punkt 2 i 13 § KL var
subsidiär i förhållande till punkt l i bestämmelsen och att ansvar inte kunde
utdömas för överträdelse av punkt 2 om det samtidigt dömdes till ansvar för
Hovrätten
inflytande

överträdelse av punkt
Hovrätten fann inte något stöd för invändningen
och dömde således den tilltalade för överträdelse av båda punktema.Svea
Hovrätts, avd.
dom den 24 oktober 1988, DB 135; PoK 1989:1.

Den i KL angivna
pris

Målet

förutsättningen

att en näringsidkare

betingat

sig visst

har bedömts i ett av hovrättsfallen.

rörde ett till en detaljist framfört önskemål att tillämpa handelsmässigt acceptabla priser.
Den tilltalade invände att uttrycket var synonymt
med rekommenderade
konsumentpriser.
Tingsrätten fann att prisangivelsen var alltför obestämd för att motsvara lagens uttryck visst pris och
ogillade åtalet. Hovrätten fällde till ansvar för överträdelse av 13 § 1 p. KL.
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stått klart att
I hovrättens dom antecknades att det i affársförhållandet
uttrycket handelsmässigt
acceptabla priser angav att priset till konsument
10 å 25 procent. Vid
skulle bestämmas till detaljistens inköpspris x 2,5
prövningen av om uttrycket angav att visst pris skulle tillämpas hänvisade
bl.a. att
hovrätten till uttalanden i förarbetena till KL, varav framgick
bruttoprisförbudet
syntes avse även angivande av cirkapris om detta inte
endast är avsett som en prisrekommendation
prop. 198182:l65
s. 271 f..
tolkning,
Härefter prövade hovrätten även om den
som syntes förordas
under förarbetena, kunde inordnas under lagtexten med hänsyn till de krav
måste ställas på strafflagstiftning.
Med
som från rättssäkerhetssynpunkt
syfte fann hovrätten det möjligt att
särskilt beaktande av lagstiftningens
under lagens uttryck
inordna uttrycket handelsmässigt
acceptabla priser
dom den 21
visst pris.
Hovrättens
över Skåne och Blekinge, avd.
1988, DB 4233; PoK 1989:1, RH 1988:134.

oktober

Även

marknadsdomstolen

beslut

1987:20;

MD

har prövat

PoK

1987:3.

föreningen

ekonomiska
organisatoriska

former,

Medlemmar

i föreningen

företagare

verksamma

i Expertkedjan,

genom att underlåta

förbjuda

för fotoartiklar
fick

eller liknande

sättas lägre.

tolkningen

sådant. Linkopia
tella inslag,

vite

och gjorde gällande att
föranledde

enligt 2 § KL. NO yrkade att MD

att till

för

ledning

i

prissättningen

organ utan att det i annonsen framgick

NO

anförde

bl.a.:

om bruttoprisförbud

leverantörsrollen

och bruttoprisförbudet

Linkopia-fallet

gäller endast i vertikala

skadlig

gränsning

enligt 2 § KL skall presumeras.

Linkopias

förfarande

inte är uppfyllda

-

vid

verkan

är ett

och horison-

förhållanden.

utan att det framgår

NO gör i första hand gällande att förfarandet
varvid

att

uppstår i de fall där det är

med både vertikala

har priser angivits

i bruttoprisförbudet,

svårigheter

Speciella

från detaljistrollen.

är en typ av inköpskedja

de påtalade annonserna

punkten

-

av bestämmelsen

svårt att skilja

cirkapriser.

vid

i

annonsera ett visst pris som bestämts i det s.k. förtroenderådet

detaljistledet

priset

Linkopia

i olika

den enligt

som cirkapriser

att ange priser

skadlig verkan av konkurrensbegränsning
skulle

var,

inom detaljistledet

sammanslutningen

NO åberopade sju tidningsannonser

fotobranschen.
Linkopia

där NO förde talan mot den

Linkopia.

NO största och mest betydelsefulla

som rörde

Det skedde i ett ärende,

för fotoartiklar,

frågan om cirkaprisangivelser

om bruttoprisförbud

bestämmelsen

I

att det är

strider mot andra
av konkurrensbe-

I andra hand gör NO gällande att

de objektiva
- även om

rekvisiten

innebär en konkurrensbegränsning

i bruttoprisförbudet
med skadlig verkan.
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MD lämnade N0:s

talan utan bifall

med följande

motivering:

för bedömningen av N0:s
Avgörande
förstahandspåstående är huruvida
det kan anses att Linkopia i annonser av påtalat slag såsom leverantör anger
priser till ledning för prissättningen
i ett efterföljande
säljled. Härvid är
följande att beakta. Linkopia
inom
är en förening
av detaljhandlare
Expertkedjan.
Enligt vad utredningen visar har föreningen till stor del
karaktär
och serviceorganisation
för dessa handlare
och
av inköpsföreningens verksamhet styrs i väsentlig mån av dem. Sådana priser som
ärendet gäller bestäms numera i det s.k. medlemsrådet vars röstberättigade
medlemmar utses av handlarna. Föreningens verksamhet som leverantör till
Expert-butikema
kan inte anses innebära att det i detta prissättningssammanhang föreligger ett leverantörsförhållande
av det slag som bruttoprisförbudet
tar sikte på. Mot denna bakgrund kan de prisangivelser
som här är i fråga
inte anses ske till ledning för prissättningen i ett efterföljande
säljled. Det
påtalade
förfarandet
NO
kan
därför
inte
enligt den
bedömas
skadligt
av
som
i
första
NO
hand
åberopade
grunden.
av
I fråga om N0:s andrahandspåstående
följande
gör marknadsdomstolen
bedömning. Som följer av det ovan anförda måste det aktuella prissättningsförfarandet
inom Linkopia
i huvudsak betraktas som en horisontell
prissamverkan
mellan föreningens medlemmar. Denna prissamverkan
är i
sig en konkurrensbegränsning.
En konkurrensbegränsning
av detta slag kan
innebära prisbindningar
och prisstelhet
som får skadlig verkan enligt
Även cirkaprisangivelser
konkurrenslagen.
kan i detta sammanhang med
hänsyn till omständigheterna
i det enskilda fallet medföra skadlig verkan.
fall avser emellertid
I förevarande
N0:s
talan inte Linkopiagruppens
prissamarbete
skall åläggas
som sådant. Vad NO yrkar är att Linkopia
beteckna vissa priser såsom cirkapriser,
och NO påtalar några fall där så
inte skett. Bedömningen huruvida skadlig verkan av konkurrensbegränsning
föreligger är beroende av marknadssituationen.
Linkopia har emellertid
--åtagit sig att i fall av förevarande art använda beteckningen cirkapris och i
ärendet är ostridigt att de av NO påtalade fallen utgör enstaka misstag.
Ärendet gäller alltså inte
där man generellt
en horisontell prissamverkan
underlåter att beteckna angivna priser som cirkapriser.
Vid en samlad
bedömning finner domstolen mot denna bakgrund att NO inte kan anses ha
visat att skadlig verkan i konkurrenslagens
mening föreligger i detta fall.

I beslutet

MD

nadsdomstolen
tidningar
tillämpade

1984:10,

Eko Stormarknad

ett yrkande

av Eko

Stormarknad

från Presam AB utan bindning
försäljning

i kommission

det inte visat att Presams
skadlig verkan enligt KL.

system

PoK

1984:5,

prövade

om leverans

av dags-

av priset till konsument.

till fast pris. Marknadsdomstolen
för distribution

mark-

av dagstidningar

Presam
fann
hade
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Endast fem dispenser från bruttoprisförbudet

beslutades med stöd av KBL.

Den mest kända var den som gällde bokhandeln.
inga

dispenser

Böcker

gällande.
försäljning

AB:s

1986:6.

PoK

finns

Numera

en dispens

av uppslagsverket

förlaget

träffat avtal med statens kulturråd.

vidare.

Marknadsdomstolen

anförde

bl.a.:

Till

framkommit

utredningarna,

uppslagsverket
spridning

verkets

marknadsdomstolens
påstående

stöd för sin ansökan om
med hänvisning

en fri

mening

att fri prissättning

skulle

underlaget

uppslagsverket

knapphändigt.

komma

att uppstå. Detta måste anses vara en tillräcklig

intresse
finner

som ligger
sålunda

dispensen.

Det är dock inte osannolikt

för

i den planerade
föreligger

utgivningen.

särskilda

skäl

Enligt

Bra Böckers
dessa negativa

att sådana effekter

kan

grund för dispens

med hänsyn till det stora allmänna

att det

I enlighet

medföra.

skulle

effekter

från bruttoprisförbudet

att

och de negativa effekter

prissättning

är visserligen

till vad som

åberopat nödvändigheten

genom hemförsäljning

som

stöd sedan

Förlaget ansökte om dispens tills

har Bra Böcker,

vid de offentliga

Bra

1986:23;

MD

sker med statligt

dispens från bruttoprisförbudet

för

för Bokförlaget

av den s.k. Nationalencyklopedin

Utgivningen

marknadsföra

När KL trädde i kraft var

och kulturella

Marknadsdomstolen

-

att bevilja

den

sökta

med vad NO anfört bör dock dispensen begränsas till

tio år räknat från avtalets tillkomst.

Antalet

ärenden hos NO rörande överträdelse

av bruttoprisförbudet

var 49

år 1984, 48 år 1985, 42 år 1986, 34 år 1987, 39 år 1988 och 19 år 1989.
Endast en mindre del av ärendena har lett till att NO lämnat över ärendet
till åklagare

för åtalsprövning.

inte förses med reservation
att inte ingripa

I fråga om annonsering

att priset kan underskridas

där prisangivelser

är det praxis hos NO

med annat än påpekande vid första och andra övenrädelsen.

Efter en tredje överträdelse

är det regel att ärendet lämnas till åklagare.
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Här redovisas
domstolar

under översiktliga

och

Redovisningen

marknadsdomstolen

samverkan

I beslutet

MD

AB.

1984:3

ansökte om tillstånd

ramen

anbud

Service
för

motsvarande

landets

för

1984:3

16 § KL

Sveriges

Förbundet
för

och

ärenden

hos NO.

marknadsdomstolen
KF

landets

och Optotek Service
konsumentföreningar,

anordnat

anbudsförfarande

som säljer

Optikers

Riksförbund,

SUB är central organisation
Marknadsdomstolen

optiska

avge
artiklar.

för optikerföretagen

att avge anbud för de optikerföretag

landsting.

an-

att vid ett av AB Sjukvårdshuvud-

konsumentföreningar

Legitimerade

tillstånd

åtgärd med följande

SUB

prövade

som är ett servicebolag

AB,

på bolagets tjänster.
för

enligt

Upphandlingsbolag

gemensamt
Optotek

PoK

som är Centralorganisation

männens

samt beslut

vid anbudstävling

om dispens av Kooperativa

KF,

domar och beslut från allmänna

avser tiden efter KLs ikraftträdande.

Föreligger

sökningar

rubriker

ansökte

inom
om

som abonnerar

i vissa upphandlingsfrågor

lämnade

ansökningarna

utan

motivering:

Konkurrenslagens
regler om anbudskarteller tar, såsom framgår
lagmotiven
jfr
5.276,
sikte på
bl.a. prop. 198182:165
av
samverkan mellan sådana näringsidkare
eller
kan bli
är
som
konkurrenter
med varandra i fråga om den prestation
som
anbudstävlingen avser. Den anbudstävling som är i fråga i detta
ärende äger rum mellan KF, servicebolaget och de ytterligare
från vilka SUB begärt anbud. Någon
s.k. optikergrupperingar
anbudstävling
inte aktuell vid ärendets prövning.
är
annan
Ansökningarna
gäller inte någon form av samverkan optikergrupperingama
emellan utan en samverkan inom två av grupperingarna var för sig. SUBs anbudsförfrågan är inte riktad till de
enskilda optikema eller konsumentföreningarna
utan syftar till
att få till stånd en konkurrens mellan de olika optikergrupperingarna i fråga om villkoren i det av SUB önskade ramavtalet. Med
hänsyn till ramavtalets ändamål lär det inte heller vara meningsfullt för SUB att de enskilda optikema eller konsumentföreningarna självständigt deltar i anbudsgivningen.
I själva verket
förutsätter SUB vid sin anbudsinfordran
att det förfarande som
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ansökningarna avser kommer
från SUBs synpunkt.

att äga rum och är fördelaktigt

Under nu angivna förhållanden kan det förfarande som ansökningarna gäller inte anses utgöra sådan straffbar samverkan som
Förfarandet kräver därför inte
avses med anbudskartellförbudet.
något tillstånd av marknadsdomstolen.

I beslutet

1989:13

MD

bestämmelse

i kollektivavtal

Målareförbundet.

Svenska
småföretag

mellan

prövade

marknadsdomstolen

Målaremästamas

Bestämmelsen

innebar

Förening.

Riksförening

bl.a.

att i vissa lägen delta i anbudsgivning.

gällde det listprissamarbete
Elgrossisters

1989:3

PoK

Beslutet

NO hävdade bl.a. att de förfaranden

med likalydande

förfarandena

vid

anbudssamverkan

en

KLs mening

av en intemprislista

Svenska

försäljningsvillkor
samverkan
vanliga
förlag

framstod

som

var att varje
läraren

således sällan vid anbudstävlingar

En som anbudsbegäran

bekosta,

FSL

i
se

valt.

rörande

ifrågasatt

I sitt beslut angav NO att den

FSLs

försäljningsvillkor

och samarbetet

NOs

rekommenderade

skola gör sina beställningar

hos det
används

inom FSL stred därför

beslut 1989:346

betecknad förfrågan

begravningsentreprenörer

att visst

Marknadsdelning,

i ett ärende

av NO

av läroböcker.

inte mot anbudskartellförbudet.

sådan

en

vid anbudsgivning.

Läromedelsproducenters

som har den bok

skulle

inte

ovan under rubriken

har bedömts

inköpsformen

valtningen

Marknadsdomstolen

inte var ett samarbete vid anbudståvling

redovisat

vid upphandling

i Sveriges

han vände sig

uttalade i beslutet MD 1988: 17, Alfakonsortiet,

beslutet

1989:27

är avsett att stävja.

även nedan under cirkaprislistor

Föreningen

MD

för

i de båda besluten att de påtalade

helhetsbedömning

som förbudet

Marknadsdomstolen
utnyttjande

formuleringar

och

hinder

som finns mellan medlemsföretagen

mot i de två ärendena stred mot anbudskartellförbudet.
uttalade

ett

en

av Botkyrka

kommun

om priser avseende begravningar,
har ansetts

innefatta

till vissa

som socialför-

en inbjudan

till

an-
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budstävling
lämnat

Åtal

mening.

i KLs

gemensamt

svar,

mot fyra begravningsentreprenörer,

som

avd

dom

av transporttjänster

angav

upphandlingsreglementet

skulle

ogillats.

har därför

jfr PoK 1990:2.

DB 177; RH 1988:111;

1988-11-01,

för upphandling

anbudståvling

I inbjudan

till

Karlskrona

kommun bl.a. att det kommunala

komma

och att upphandlingen

att tillämpas

och att konkurrens

De hävdade därför

under upphandlingsförhandlingen.
enlig KL.

tingsrättens

ett konkurrentförhållande

Som tidigare

198182:

prop.

sikte på samarbete
konkurrenter

Det angivna

gäller.

Bemitz:

I doktrinen

i fråga

framgår

förhållanden

bestämmelsens

med leverantören

och att vertikala

räckvidd.

inte

inte heller

själv,

med sina återförsäljare

marknadsdelning
återföräljarnas

att en

att återförsäljama

föreskriver

mellan

möjligheter

var

dessa, som
att delta

utgår från att anbudskartellförbudet

Ståndpunkten

gäller i horisontella
utanför

begränsar

av

mot anbudskartel-

Förbudet

exklusivavtal

en geografisk

geografiskt

anbudstävlingar.

i konkurrens

genom vertikala

sig upprätthåller

ligger

avd

och även av MDs beslut 1984:3 KF

165 5.276

i avtal med sina återförsäljare

att en leverantör

härigenom

Hovrätten

har hävdats att det inte strider mot anbudskartellförbudet

får delta i anbudstävlingar

för

var om

de samarbetande

eller potentiella

som är faktiska

och Optotek Service AB.

leverantör

ske

samarbete skett

till ansvar.

mot anbudskarteller

som anbudstävlingen

om den prestation

ler, s. 23f.

mellan

tar förbudet

berörts

mellan näringsidkare

lagmotiven

skulle

över Skåne och Blekinge,

dom. Hovrättens

och

DB 4249; PoK 1989:1.

dom 1987-12-07,

Föreligger

Tingsrätten

anbud

att fråga

fann att de tilltalades

som avses i KL och fällde

vid sådan anbudstävling
fastställde

att ske som

att deras anbud med

invände

mot anbudskartellförbudet

hänsyn till det sagda endast var preliminära

anbudstävling

komma

skulle

Åkeriägare som avgett likalydande

förhandlingsupphandling.
åtalats för brott

Svea hovrätts,

i

endast

konkurrensbegränsningar
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NO

har i några ärenden

räckvidd

i nu berört

bedömning

i

ett

Gummifabrik
Värnamo

träffat

enligt

att ta ställning

avseende.

ärende

Tätmästare.

fönster,

haft

vissa

Avtalet

skall
ett

alls är tillämpligt

NOs

franchiseavtal

entreprenörer

en metod som gummifabriken

förbudsbestämmelsens

redovisas

gällde verksamhet

en klausul om områdesindelning.
förbudet

rörde

som

med

Här

till

som

fick

som

principiella
Värnamo

benämningen

med tätning av dörrar och

utvecklat,

och innehöll

bl.a.

NO tog först upp frågan om anbudskartell-

i ett vertikalt

något hinder mot detta. Härefter

led och fann att lagtexten inte anger

anförde NO följande:

Vidare får beaktas bestämmelsens huvudsyfte. Detta är att söka
upprätthålla de förutsättningar som en anbudståvling bygger på
bl.a. en hård, prispressande konkurrens. Av förarbetena framgår
också att anbudskartellförbudet
bygger på att det är fråga om
överenskommelser
företag som på något sätt är
mellan
m.m.
eller kan bli konkurrenter
med varandra i fråga om den prestation som anbudstävlingen
avser. Såsom förbudets syfte och
inriktning
alltså har preciserats, bör det antas inte vara avgörande om företagen befinner sig i samma led inom produktionen eller distributionen
eller ej, när väl företagen i ett
enskilt fall är att bedöma som reella eller potentiella konkurrenter till varandra. Även om de i övrigt är vertikalt placerade, står
de i ett sådant fall i en horisontell relation till varandra.
Enligt NOs uppfattning
torde det alltså vara otillåtet enligt
anbudskartellförbudet
att exempelvis en leverantör i avtal med
sin återförsäljare föreskriver att denne inte får delta i anbudstävlingar i konkurrens
med leverantören
själv, förutsatt att det
nämnda konkurrensförhållandet
finns mellan dem. Motsvarande
kan gälla i franehisesammanhang.

NO

fann

tätmästama

närmare

anförda

skäl att gummifabriken

å andra sidan hade olika Verksamhetsinriktning

var att betrakta

som reella

prövade avtalet.

Avtalet

gummifabriken

eller potentiella

förhindrade

och tätmästama

Någon överträdelse

denna bakgrund

inte föreligga

prövade även förhållandet
att konkurrens

konkurrenter

inte

i fråga om det

således inte någon konkurrens

av anbudskartellförbudet

såvitt avsåg förhållandet

mellan de olika tätmästama.
mellan

och därför

mellan

utan speglade endast deras skilda verksam-

hetsinriktningar.

innebar

å ena sidan och

ansågs mot

mellan dem.

-

NO

Det prövade avtalet

dem som regel inte skulle

uppkomma

vid
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konkurrensen

emellertid

var

enligt

NO

mellan konkurrenter

gemensamt förfarande

Denna begränsning

av områdesindelningen.

på grund

anbudstävlingar

inte

ett resultat

eller potentiella

budet i princip

den avtalskonstruktion

till

anförde

kringgå

förbudet,

ärendet.

Förfarandet

slutit

ta sikte på, om det inte kan styrkas att tätmästama

anses

medverkat

sinsemellan

vid

konkurrenter

får anbudskartellför-

var och en för sig. Sådana situationer

med tätmästama

eller

av avtal

Gummifabrik

utan ett resultat av de avtal som Värnamo

anbudstävling

av

sådant syfte

som fann

NO,

utanför

föll därför

som valts

förbudet.

inte

i syfte

att

framgå

av

beslut

NOs

1985:385;

PoK 1986:1.

NO

1988:223,

bedömningar

liknande

har gjort

stått i ett konkurrentförhållande

Frågan om två näringsidkare
av allmän

Omständighetema

överlåtelse

Nobelkläder

var

följande:

I

farande till

men också i viss omfattning

direktkunder

detaljistförsäljning

av bl.a.

som inte omfattades av överlåtelsen.

Butikerna

Säljaren

N driver

som ogillade

verksamhet.

fortsätta

bearbeta

bearbeta

ling. Tingsrätten,

direktkunder.

Åtalet

gällde

ta bestämd
tingsrätten

faller

ställning
härefter

till

bl.a.

driften

varandras

om butikerna
påstående

om

N avstod från att avge anbud vid anbudstävåtalet, berörde först frågan om överenskom-

melsen innebar att N åtagit sig att helt lämna anbudsmarknaden.
med sådan innebörd

som

anbudsmark-

började

varigenom

om

har även sålt

Det angavs särskilt att det skulle innebära avtalsbrott

överenskommelse

avtal

i två butiker

kunder.

Nobelkläders

ett

uniformskläder

åtog sig att inte aktivt

Avtalspartema

mot

till detaljistföretag.

naden. Säljaren medgavs rätt att trots konkurrensklausulen
av butikerna.

brott

som säljs främst genom anbudsför-

uniformskläder,

tillverkar

och

för

AB intogs en konkurrensklausul

begränsade säljarens rätt att bedriva med bolaget konkurrerande
Nobelkläder

Fastec,

till varandra

det att åtal väckts

efter

domstol

anbudskartellförbudet.
av företaget

1986:54,

vilka båda gällde franchiseavtal.

Adena Pickos,

har bedömts

i besluten

inte under förbudet,
om avtalet

följande:

skulle

angav tingsrätten.
ges denna tolkning

Ett avtal
Utan att
anförde

106
Har N däremot gjort ett mer begränsat åtagande genom att för
sina butikers räkning förbinda sig att avstå från att lämna anbud
till Nobelkläders
kunder, vilket åklagaren gjort gällande, bör
beaktas, att Nobelkläder tillverkar uniformskläder,
medan
Ns butiker bedriver enbart detaljistförsäljning
av sådana kläder.
Med hänsyn till den ekonomiska nödvändigheten av att täcka
omkostnader
i rörelsen samt önskvärdheten
av att därjämte
uppnå handelsvinst måste det nämligen alltid ställa sig svårt för
med sin leverantör erbjuda
en detaljist att vid anbudstävling
samma prestation som denne till lägre pris eller en bättre
prestation än denne till samma pris. En begränsning av detaljismåste därför,
tens möjlighet att deltaga i sådan anbudstävling
under ordalagen i 14 § konkurrenslagen,
i
om än hänförlig
allmänhet anses falla utanför det straffbara området, om detta
avgränsas med beaktande av ändamålsstadgandet i l § konkurrenslagen.
I förevarande fall måste särskilt beaktas, att Ns butiker
förbundit sig att täcka hela sitt behov av uniformer genom inköp
från Nobelldäder.
Denna inköpsbindning
får enligt tingsrättens
mening till följd, att butikernas
möjlighet
att framgångsrikt
konkurrera med Nobelkläder på anbudsmarknaden för uniformer
är så gott som obeñntlig.
Den omständigheten,
att N och X
därutöver må ha träffat ett s.k. kundskyddsavtal
har därför
icke i och för sig medfört eller kunnat medföra någon skadlig
konkurrensbegränsning.

fastställde

Hovrätten

tingsrättens

dom.

Hovrättens

Blekinge,

avd

dom 1988-12-12,

DB 4274.

Ett inom

asbestsaneringsbranschen

verksamt

AB,

träffade

försålts

ett kundskyddsavtal

av Ocabs ägare.

var verksamt.

överskådlig

och att man inte heller

potentiell

förutsätter

de samverkande

hänsyn till sin ställning
konkurrent

Scan-Clean,

hade för avsikt

att inom

NO anförde att anbudskartellföratt en faktisk

företagen.

på marknaden
till

län, där

resurser för att utföra asbestsanering

tid skaffa sig sådana resurser.

mellan

viss tid inte erbjuda

Det uppgavs av Ocab bl.a. att Ocab vid tiden för

budet inte för sin tillämpning
föreligger

sedan Scan-Clean

och Bohus län och Hallands

avtalets ingående saknade erforderliga
inom Göteborgsområdet

och

Ocab Skadeservice

AB,

Ocab åtog sig att under

sanering till vissa kunder i Göteborgs
Scan-Clean

företag,

med Scan-Clean

Skåne

över

i övrigt

konkurrenssituation

Ocab fick

enligt

NO

med

betraktas som en betydande

även om

Ocab

vid

den aktuella
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åtalsprövning.

NOs beslut 1989:274

Återförsäljare

av oljebrännare

I avtal

mellan

Svenska

Hem

sina

att lämna anbud utanför

att överträdelse

av anbudskartellförbudet
för väckande av åtal

angående

och dess distributörer

AB

Kem

sig bolaget

förbehöll

produkter

kemisk-tekniska

av bolagets

försäljning

inskränktes

beslut 1985:179

NOs

sedermera nedlagd.

av Sverige.

del

I avtalet

KL. - Förundersökning

14 § första stycket l

förelåg,

möjligheter

gällande

gjorde

NO

områden.

begränsad

av landet.

resten

och återförsäljarnas

leverantörens

täckte

som

omfattade

område

Leverantörens

AB Pegasus

hade i avtal med leverantören

verksamhetsområden,

bestämda

av an-

NO fann det dock inte påkallat att begära

förelåg därför.

budskartellförbudet

överträdelse

i Göteborgsområdet.

etablerat

inte var

tidpunkten

rätten att sälja till vissa större köpare. NO hävdade att avtalet innefattade
anbud

och

avstående

från

överträtts.

Sedan bolaget ändrat avtalet,

att

avge

att

därför

avskrev

ett

anbudskartellförbudet

NO ärendet.

beslut

NOs

1985:109

För

att

konkurrentförhâllande

ett

driver

samarbetar

verksamhet

inom

skall

föreligga

fordras

de

att

beslut

NOs

samma produktområde.

som

1985:16

samverkan

Doldöppen

Frågan

av att anbudsinfordraren

om betydelsen

samarbetet har bedömts av allmän domstol.
i Malmö

för att de efter Överenskommelse
anordnad

anbudstävling
bestämmelsen
hänsyn

till

av

att det inte var

förfarandet

föll

det ifrågasatta

Åtal väcktes mot målarmästare
avgivit

kommun

likalydande

och

i 14 § första stycket 3 p. KL. Tingsrätten

samverkan och anbudskartell.
påtalade

Malmö

kände till

därigenom
ogillade

anbud vid
överträtt
åtalet med

fråga om någon för anbudsinfordraren
Hovrätten

under förbudet

dold

fällde till ansvar och anförde att det
mot anbudskarteller,

oavsett

att
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handlandet
Blekinge,

inte varit
avd

Undantaget

dolt

för

kommunen.

dom 1986-04-14,

nedan MD

1988:17,

Töreboda

då anbudet

med Töreboda

kommun

NO

medlemmarna

men avgav

inte utgjorde

kunde

föreningens

anbud inte heller

gått samman för samfälld

prestation

anses innebära

NO bedömde att överträdelse

att frågan om detta skett uppsåtligen

av anbudskartellförbudet

var oklar.

åtgärd, sedan samarbetet inom föreningen

NO har granskat ett poolsamarbete

i det gemensamt

ny linjetrañk
sker

inom

i poolens

tjänster av Tor
administration,

Line.

avbrutits.

NOs

Line HB.

Bolaget

inchartrat

poolens
namn.

skett men

-

på södra England

poolen

-

skall

Försäljning
tills

vidare

Dessa tjänster avser ledning,

datatjänster,

skall driva

tonnage. Ingendera parten

trañkområde.
Poolen

beslut 1988:203

mellan Stena AB och

1987 sina fraktlinjer

med från vardera ägarföretag

specificerade

försäljning,

ägda Stena Tor

denne

NO fann inte skäl till vidare

inom linjesjöfarten

Tor Line AB. Företagen samordnade

att

med gemensamt anbud,

önskade.

marknadsföring

Av

det undantag som i KL har gjorts för säljorganisatio-

var och en av dem kunde ge anbud på enbart de turer

får utveckla

en

eller samordningsför-

eftersom

godstrafik

NO

från anbudskartellförbudet.

avgavs inte nått sådana rationaliserings-

Enligt

själv-

för läsåret 198788.

då den avgav anbud till kommunen,
som är undantagen

tecknat

kan utläsas att särskild vikt härvid fästs vid att föreningen

delar som motiverar
ner.

Dessa hade tidigare

ett enda anbud till kommunen

sådan säljorganisation
NOs motivering

funnit att undanta-

som skedde genom att fyra entreprenörer

avtal angående Skolskjutsar

fann att föreningen,

vilket

inte var tillämpligt.

Busstrañkförening.

genom föreningen

i det s.k. Alfakonsortiet,

har marknadsdomstolen

NO har bedömt den samverkan

ständiga

Skåne och

för säljorganisationer

get för säljorganisationer

bildade

över

DB 4059; PoK 1987:4.

I ett ärende om dispens för verksamheten
redovisas

Hovrättens

lasthantering

och
köpa

ekonomi,

m.m. Huvudansvaret
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och försäljning

av marknadsföring

för samordning

NO tillade

Enligt

underleverantörssituation.

organisationer

för

1989:368;

beslut

NOs

PoK 1990:2.

gemensamma

anbud

har i två dispensärenden

Marknadsdomstolen

näringsidkare

undantag

som gäller

prestation

med gemensamt anbud.

för

Det första ärendet beslut
Försäkringsbranschens

MD

som gär

1986: 16; PoK 1986:5

Serviceaktiebolag

räckvidden

prövat

FSAB

I poolen,

som inte var juridisk

säkringsbolag.

FSAB

var tillämplig.

MD

regeln beträffande

person,

för

samman

av det
samfálld

gällde en ansökan av
om

om samarbete i en pool för försäkring

överenskommelse

280,

Här-

med anbudskartell-

att avge egna anbud.

medlemsföretagen

Konsortieundantaget;

rantier.

inom

som omfattas av undantaget.

kunde därför utan att komma i konflikt

förbjuda

förbudet

NO fann att två

ärende nämnas.

nösands kommun var sådana säljorganisationer
Organisationerna

anses falla

med b1.a. grävmaskinsverksamhet

företag

med en

NOs beslut 1990:46

kan även följande

denna rubrik

vissa likheter

poolsamarbetet

fick

NO

under begreppet säljorganisation.

Under

även företer

att poolsamarbetet

att

medför rationaliserings-

reduceras. NO fann det sannolikt att poolsamarbetet
effekter.

leder till

och operativa kostnader

förbättras och att administrativa

tonnageutnyttjandet

Line.

hos Tor

Det uppgavs b1.a. att samarbetet

delas lika.

Driftsresultatet

ligger

dispens

för

en

för vagnskadega-

samarbetade

13 trafikför-

hävdade b1.a. att regeln om undantag för konsortier
återgav

vad som anförts

i lagmotiven

samverkan för samfälld prestation

prop.

om undantags198182:

165 s.

b1.a. uttalandet att utmärkande för det här avsedda fallet är att en viss

anbudstävling
samverkande

avser en prestation
och att de därför

MD anförde härefter

följande:

som är för stor för var och en av de

går samman för att utföra den gemensamt.
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Som framgår härav gäller undantaget närmast samarbete rörande
enstaka anbud av särskilt stor omfattning, även om det inte kan
uteslutas att det kan vara tillämpligt
också då flera anbud skall
endast om samavges. Undantaget får dock anses tillämpligt
arbetet, praktiskt sett, krävs för att något anbud på den aktuella
prestationen skall avges från de berörda företagen.
förevaran-I
de fall avger poolen kontinuerligt
gemensamma anbud på
försäkringar med varierande omfattning. Anbuden avges även i
fall där åtminstone de större medlemsbolagen
mycket väl kan
göra försäkringsåtagandet
självständigt.
den kan undantaget rörande konsortier
poolsamarbetet.

Det andra ärendet beslut
Skanska Entreprenad
att i konsortium
beslutad

1990:19;

MD

Under dessa förhållaninte vara tillämpligt
på

PoK 1990:3

gällde en ansökan av

AB, NCC Bygg AB och BPA Bygg AB om tillstånd
anbud

avge gemensamt

upphandling

för

av entreprenad

vid

en av Gotlands

ny- och ombyggnad

kommun
av Visby

lasarett.

Bolagen

anförde

beaktande
förfogar

bl.a.:

Samarbetet

av de tre företagens

är av ovanligt

storlek

Gotland.

ensamt över sådana resurser

eget anbud baserat på dessa resurser.

stor omfattning

Gotland
Vid

Inget

med

av företagen

att det är berett att avge

anbudsgivningen

har bolagen

räknat med att entreprenaden

skulle kunna utföras med sådana resurser som

de gemensamt

till

lämpligt.

Det

har tillgång
avsedda

ärendet rörande

samarbetet

poolsamarbete

särskilt stor omfattning,

mäste även förutsättningen
och ett av företagen

prestationen

NO

anförde

gemensamt

till

skillnad

1986:16,

MD

från

företagen inte ansett

Det finns

att

Därmed

skall vara för stor för vart

genom att uppställa krav
för

i

dels ett enstaka anbud av

att anbudstävlingen

förutsättning

är till-

situationen

anbud baserat på Gotlandsresurser.

anses uppfylld.

begränsa undantagsregeln
en nödvändig

avser,

Konsortieundantaget

dels ett anbud där de enskilda

sig kunna avge självständigt

vara

Gotland.

inte något

stöd för

att

att ett samarbete skall

något

anbud

för

samfälld

den aktuella

skall kunna avges.

bl.a.:
anbud

Uttrycket
har genom

gå

samman

lagmotivens

utformning

prestation

med

fått en specifik
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nämligen

utförandet

av prestationen,

tanken att skapa ett generellt

de i särklass

egna uppgifter

på Gotland

rikstäckande
tillämpligt

i

det

N0s

i förevarande

uppfattning
fall

planet

att undantaget

utgår från

bolagens

endast är bolagens

Det kan inte vara riktigt

lokala

MDs

för

och enligt

NO bestrider

av konsortieundantaget

som har relevans.

kapaciteten

företag.

Gotland.

största

att det vid tolkningen

utgångspunkt

undantag

anbud. Bolagen är landets tre största byggföretag

gemensamma

resurser

är för stor för var och

dels att denna prestation

en av dem. Det har inte varit

ståndpunkt

skall delta i

dels att var och en av de samverkande

innebörd,

även

när

gäller

det

för konsortier

bedömning

att ta

inte är

i beslutet

MD

1986:16.

Beträffande

tillämpningen

av undantaget för konsortier

gjorde MD följande

bedömning:

Av utredningen i ärendet framgår att samarbetet i konsortiet är
proformaanordning.
av reell karaktär och inte endast utgör en
samordnade
med
Alla bolagen skall sålunda
resurser delta i
Bolagen har
byggnadsentreprenaden.
aktuella
utförandet av den
kostnader
ökade
till
de
med
hänsyn
det,
också uppgett att
som
skulle uppkomma vid separata anbud, inte kommit i fråga att de
skulle avge anbud vart för sig. Det kan under dessa förhållanden
sägas att samarbetet, praktiskt sett, varit en förutsättning för att
anbud skall avges av bolagen. Frågan är om det i lagen angivna
kravet på samgående för samfálld prestation därmed är uppfyllt
eller om det härutöver åligger bolagen att visa att samgåendet
för anbud därför att prestationen är för
varit en förutsättning
stor för de enskilda företagen vart för sig.
1978:9
Ny konkurrensbegränsningslag
I betänkandet SOU
angående av den föreslaget
uttalade konkurrensutredningen
undantag att exempelvis samgående mellan leverantörer av en
person lämna ett enda anbud om
vara om att genom juridisk
leverans, som de i princip var för sig hade kunnat åta sig, inte
sätt
borde innebära att de gått samman för samfälld prestation
Utredningen uttalade sig
416.
undantaget
s.
med
åsyftas
som
inte om huruvida samma krav borde uppställas även i fråga om
Vid remissbehandlingen
av beandra typer av samverkan.
tänkandet anförde NO att det borde anges i lagtexten att
samgående mellan leverantörer om ett enda anbud, när leverantörerna var för sig hade kunnat åta sig leveransen, inte åsyftades
198l82:165
med undantaget prop.
s. 378 f och s. 123.
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Föredragande
departementschefen
berör emellertid
inte NOs
förslag utan anger endast att det utmärkande för det avsedda
fallet är att prestationen är för stor för vart och ett
av företagen
samt att det reellt sett skall vara fråga om en samfälld prestation
i den meningen att var och en av de samverkande skall delta i
utförandet s. 280. Mot bakgrund av lagtextens utformning och
de angivna motivuttalandena
kan det enligt marknadsdomstolens
mening inte för tillämpningen av undantagsbeståmmelsen
i 14 §
andra stycket 2 p KL krävas att bolagen skall visa att det
objektivt sett är omöjligt för dem att vart för sig avge det anbud
som är i fråga.
Med hänsyn till det anförda finner marknadsdomstolen
att den
anbudssamverkan
som är aktuell i ärendet är undantagen från
anbudskartellförbudet
enligt 14 § andra stycket 2 p KL. Bolagens ansökan skall därför

I det nedan redovisade
för konsortier

lämnas utan åtgärd.

ärendet om Alfakonsortiet

fann MD att undantaget

inte var tillämpligt.

MDs bedömning

i beslutet 1986: 16 rörande konsortieundantaget

varit vägledande

för NO. Beslutet har t.ex. åberopats i ett ärende rörande

samverkan

mellan Skanska och NCC vid anbudsgivningen

för utbyggnad

av Norra

samverkan
inte

Länken,

var undantagen

närmare anförda

från kravet

upphandling

Landstingsförbundet
informerade

inom

beslut 1989:1.

med

Kommunförbundet,

Byggentreprenörerna.

I skrivelserna

NO om gällande rätt och praxis i fråga om anbudskartellförbu-

det och undantaget

för konsortier

Frågan om konsortieundantaget

jfr

Från NOs tillämpning

NOs beslut 1988:198;

var tillämpligt

nämnda ärendet rörande Töreboda

ärenden.

Svenska

att

men fann sig

till vissa statliga myndigheter

byggsektorn,

och branschorganet

NOs

entreprenad
NO bedömde

på dispens

skäl kunna underlåta att ingripa.

NO har åberopat MDs beslut i skrivelse
betydande

i Stockholm.

etapp

har hittills

PoK 1988:3.

prövades även i det tidigare

Busstrafikförening.

av konsortieundantaget

kan vidare nämnas följande
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Ett av tre anbudsgivare

lämnat gemensamt

fotvårdsverksamhet

i kommunen

samfälld

som är tillåtet.

prestation

budsunderlaget

inte klart framgick

av verksamheten
lämna

anbud till Götene kommun

bedömdes
Härvid

beaktade

att kommunen

och att anbudsgivarna

NO

för

anbud

att det av an-

accepterade anbud på del

inte hade resurser

på hela fotvårdsverksamheten

anbud

sådant

som ett

för

att var för sig

i kommunen.

beslut

NOs

1989:275

Ett annat ärende hos NO avsåg en anbudsinfordran
beträffande

insamling

en lastbilscentral
bilscentralen
dem

vidare:

ingav

förvärvat

emellan

företagen

och återvinning

var

det andra företagets

ett otillåtet
Genom

företag

I ärendet
lastbilar

att utföra

framkom

och

att last-

och att ett samarbete

prestationen.

NO

sätt samarbetat om anbudssummoma.

att anlita varandra

fann

att

NO anförde

för den del av arbetet som respektive

kunde klara självt har dock företagen i själva verket gått samman

för en gemensam
företagen

anbud.

för

kommun

av glas. Ett återvinningsföretag

likalydande

nödvändigt

från Vetlanda

prestation.

I stället

kunnat avge ett gemensamt

anbudskartellförbudet
de överträdelsen

transporter

NOs

någon konflikt

Åkerierna

från åkeriföretag

syntes vara tillämpligt.

Kommunen

varit avsett för gemensamma

anbud som anbudsinfordraren

därför om undantaget
beslut 1984:231;

i Sundsvall

på

avgav gemensamt anbud. NO fann att

NO kan konsortieundantaget

anbud. NOs

med

NO bedömde den konstatera-

begärt separata anbud. Enligt

NO ifrågasatte

hade

beslut 1989: 105.

NO anbudsgivning

kommunen.

konsortieundantaget

sådant, varvid

inte skulle ha uppstått.

som ringa.

I ett ärende prövade

för att ge in var sitt anbud

trots allt var tillämpligt

PoK 1984:5.

hade emellertid
rimligen

inte ha

inte vill ha och
åkeriemas
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Samarbete

I

om anbudssumma

det ovan

redovisade

indexreglering

m.m.;

beslutet

1990:19,

MD

Visby

sökandena bl.a. att samarbetet inte gällde anbudssumma
var en samverkan

om hela anbudet, arbetet skulle

och upphandlingen
var

därför

tillåtet.

innefattade
ingående

bl.a.

en riktkostnad

Riktkostnaden
domstolen

vid parternas

utförande

fick

troligt

till

viss

förbudet

del påverka

beträffande

delbetänkande

skulle

och att andra delar av

har kommittén
avsnitt

Förfarandet

fann

Domstolen

tagit

upp vissa

5.2.2

och

utformade

kan tilläggas följande:

Granskningen

träffades

inom byggbosektom

frågor

5.2.3.

Där

behandlas

prisåndringsklausulema

uttalanden

i lagförarbetena

samarbete

om

enligt promemorian
prestationen

rekommenderas

och
de av

107 f..

stycket

3586.

Ytterligare

Här

kräva

3 p.

exempel

visst

har
Där

i flera avseenden torde strida
som avser samarbete
Hänvisning

KL.

indexskydd

på förbjudna

faller

till

görs

om att samarbete om del av anbudssumma

att gemensamt

området.

s.

bl.a.

ärende

särskilt den del av förbudet

14 § första

SOU

hos NO av prisändringsldausulema

görs gällande att de granskade bestämmelserna

om anbudssumma,

av

om prissamarbete

sin grund i en hos NO år 1986 upprättad promemoria

mot anbudskartellförbudet,

därför

anbudssumma.

om konkurrensen

Entreprenörföreningen

av

an-

att riktkostnaden

överläggningar

prisberälmingen.

mot samverkan

indexreglering,

förbjudna

och ett däri

att sökandenas samverkan i detta avseende måste antas åtminstone

I kommitténs
1990:62

anbud

anses motsvara

anbudet var mer väsentliga för beställaren än riktkostnaden.
emellertid

Samarbetet

gemensamma

för uppdragets

Det var enligt

att justeras

ske på löpande räkning

sökandenas

att

invände

e.d., eftersom det

av förhandlingsupphandling.

uttalade

MD

entreprenörarvode.

budssumman.
komma

hade karaktär

lasarett,

och

inom

det

inslag i systemet är

att man enats om att värdera kostnaden för en viss del
lika

högt,

att

medlemmarna

göra visst procentuellt

i

Entreprenörföreningen

pålägg på sitt i övrigt

självständigt

satta pris och att man enats om att inte bjuda fast pris. NO har tagit upp

förhandlingar

med Entreprenörföreningen

för att få till stånd en ändring av
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bestämmelserna.
förändringar

kunnat slutbehandlas,

eftersom

väsentliga

vid anbudsgivning

har bedömts

behandlade

bl.a.

ärendet rörande

var 19 aktiebolag

och

i det ovan

en s.k.

under

Alfakonsortiet,

som tillverkar

söktes för tillämpning
kunder

har

av samarbetet har aviserats.

Cirkaprislistor

Frågan

Ärendet

av bl.a.

beslut MD

betongrör

Marknadsdelning
1988:17.

Sökande

för avloppsledningar.

en cirkaprislista

mellanförsäljningsprislista

används då bolagen köper avtalsprodukter

rubriken

Dispens

avsedd för försäljning
eller

av varandra.

intemprislista

till
som

MD uttalade:

Beträffande
cirkaprislistan
finner
marknadsdomstolen
att
samarbete i form av utgivning och tillämpning av en sådan lista
i och för sig kan omfattas av förbudet i 14 § första stycket 3 p.
KL. En förutsättning
för detta måste dock, i enlighet med vad
som sägs i prop. 198182: 165 s. 277, vara att prislistan är ägnad
att påverka anbudssummans storlek i mer än endast obetydlig
omfattning. I förevarande fall saknas anledning anta annat än att
cirkaprislistan,
såsom bolagen uppgett, numera saknar betydelse
för de enskilda bolagens prissättning.
Bolagens egna prislistor
utvisar också att prissättningen
varierar dels i förhållande
till
cirkaprislistan,
dels i förhållande till andra bolag inom konsortiet. Mot bakgrund av det anförda kan det inte anses ha framkommit tillräckligt
stöd för att anse cirkaprislistan
omfattad av
förbudet.
Vid bedömningen
av mellanförsäljningsprislistan
intemprislistan
måste hänsyn tas till att denna prislista dels
reglerar den interna prissättningen vid leveranser mellan Alfaföretagen, dels kan ha en effekt
de anbud som avges till
utomstående. Listan tar emellertid inte sikte
prissättningen
vid anbud till utomstående och kan endast ha en indirekt
påverkan på anbudssummorna. På grund härav saknas tillräckligt
stöd för antagandet att internprislistan,
annat än i obetydlig
omfattning, är ägnad att påverka bolagens anbudssummor. Såvitt
avser denna prislistas effekt utåt kan den därför inte bedömas
utgöra sådant samarbete i fråga om anbudssumma som avses i
14 § första stycket 3
KL. Beträffande prislistans betydelse vid
försäljningen
mellan bolagen synes listan, så som bolagen
påstått, vara en förutsättning
för att samarbetet mellan bolagen
skall kunna fungera
ett smidigt sätt. Samtliga bolag i
konsortiet får antas dra fördel av detta arrangemang. De har alla
medverkat
till prislistans
utformning
och använder
den i
egenskap av såväl säljare som köpare. Bruket av listan kan alltså
inte sägas vara ett sådant missbruk av beställarens förtroende
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Även om
som förbudet mot anbudskarteller fär anses riktat mot.
anordnar
bolagen vid vissa större interna leveranser
en form av
bakgrund
anbudsförfarande
inom konsortiekretsen
av
synes mot
i dessa fall inte vara
det anförda utnyttjandet av internprislistan
ett samarbete vid anbudstävling i lagens mening. Intemprislistan
kan därför inte heller i nu berört avseende anses omfattad av
mot anbudskarteller.

förbudet

Här erinras om beslutet MD

1989:27,

Elgrossisters

Sveriges

Förening,

se

ovan under Prissamarbete.

NO anförde:

var anbudsinfordran.
medlemsföretagen

i Mellansvenska

i cirkaprislistan.

förändringar

Medlemsföretagen

är de helt dominerande
NO

strider mot förbudet

cirkaprislistan

av cirkaprislistan

utgivandet

I ett ärende i marknadsdomstolen

-

att utgivandet

av

NO avskrev ärendet sedan

NO:s

beslut 1984:536.

rörande

branschomfattande

upphört.

inom sitt

betongrörtillverkama

i 14 § KL.

av

i pris-

i anbudssammanhang.

mot denna bakgrund

finner

påverkas
således

resulterar

Prissamarbetet

som används som utgångspunkt

område.

har sitt

kretsen av Betongrörföreningen

rekommendationer

geografiska

som utges av

och att de kontinuerligt

cirkaprislista

i kretsens

finner att de prislistor

NO

kretsen

i branschen

inköpsformen

Den helt dominerande

av Betongrörföreningen.

ursprung

som utgavs av Mellansvenska

mot en cirkaprislista

NO har ingripit

horisontell

gjorde NO gällande bl.a. att en av Svenska Rörgrossistföre-

prissamverkan

ningen VVS utgiven prisbok låg mycket nära det genom anbudskartellförbuÄrendet

området.

det straffbara

N03

annat ställe i betänkandet.

berörs

beslut 1986:210

Ordföranden

i Västerås Snöröjarförening

anbudstävling
medlemmar
därigenom

anordnad

anbudstävlingen
farande.

och

upprättat
överträtt

av Västerås
till

dem

åtalades för att han i samband med

kommun

distribuerat

anbudskartellförbudet.

hade kommunen

i prislistan
- En

för föreningens

till ledning

Före

en

cirkaprislista

den

i

målet

och

aktuella

träffat avtal om snöröjning

utan anbudsför-

hade tillkommit

med anledning

intagen ackordstaxa
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av anbudstävlingen.

Med hänsyn härtill

och då taxan enligt domstolen

vid

beräkningen

av anbud i fast pris haft en styrande funktion,

som varit ägnad

att påverka

anbudsgivningen

i riktning

anbud,

upprättandet

och utdelandet av prislistan

avgivande

till

av anbud

utformats

ackordstaxan

vid avgivande

upptagit

föreningens

tidigare

kommunen

fastställda

snöröjare

för

kommunen;
förelegat

innehåll

av

flera år utgivna

cirkaprislistor

i övrigt

-

vid
gällde

inte hade
varför

bortsett

från

prisrekommendationer

som

och efter förhandlingar

med

arbetade

för

andra

dessa senare slag av uppdrag

behov av en lista.

såvitt

var

och att dessa listor användes också av

delvis

eller

därför

av anbud till kommunen,

slag

samma

under

som helt

bifölls

beaktades att prislistan

i denna del. Härvid
-

Åtalet

fann att prislistans

för användning

åtalet ogillades

ägnat att påverka prisbildningen

kommunen.

Domstolen

ackordstaxan.

samstämmande

mot

än

alltjämt

hade dessutom

dom 1990-04-27,

avd.

Svea hovrätts,

uppdragstagare

DB

96; PoK 1990:4.

Konkurrensklausuler

I beslutet MD

1991:10,

Arvidsjaurs

len om en konkurrensklausul
hade tillkommit
AB,

Överlåtaren
bolaget

stred mot anbudskartellförbudet.

i samband med att samtliga

verksamhet

med

i

av aktierna

Arjeplog,

kommun

till

i A Granns Jämhandel
Swe-Nord

inom
tillstånd

Arjeplogs

kommun.

Invest

Swe-Nord

AB.
med

Swe-Nord

att vid anbudsförfarande

få åberopa konkurrensklausulen.

första hand att klausulen

Klausulen

åtog sig vid vite att inte inom fem år driva

ansökte om marknadsdomstolens
Arjeplogs

aktier

överlåts

verksamhet

konkurrerande

prövade marknadsdomsto-

Järnhandel,

inom

hävdade i

inte stred mot anbudskartellförbudet.

NO hävdade att klausulen föll under anbudskartellförbudet,

närmare bestämt

den del av stadgandet som talar om att någon skall avstå från att avge anbud
vid

anbudstävling.

uttalande

NO

i propositionen

av nuvarande

regler

tog till

utgångspunkt

till KL s.

och förarbeten

276,

vilket

för

sin argumentering

återgivits

och som även

ett

i redovisningen

marknadsdomstolen
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hänvisar

till i sitt beslut. NOs ståndpunkt

konkurrera

föll utanför

förbudet,

lämnade alla anbudstävlingar
nyttighet.

Situationen

exempelvis

eller helt upphörde

men hindrades

en viss

var väsentligen
förts till

i många fall

Frågan

om

av rättsteknisk

missbruksområdet

att den i

Järnhandel

och att möjligheten

i det området.

delvis blev

NO konstaterade

hindrade Arvidsjaurs

kommun

försämrades

anbudskartellförbudet

att näringsidkaren

av åtagandet.

konkurrensklausulen

konkurrensklausuler

att tillhandahålla

talade således för att konkurrens

att lägga anbud i Arjeplogs
konkurrens

om åtagandet innebar att näringsidkaren

sett. Det förhållandet

kvar på anbudsmarknaden

ärendet aktuella

att ett åtagande att inte

var enligt NO en annan om åtagandet var begränsat,

geografiskt

skulle vara möjlig

byggde

från

till prispressande
avgränsningen

art, varvid

och partiella

av

generella

sådana förts

till förbudsområdet.

MD fann att konkurrensklausulen
lämnade

ansökan

förbudet

kan vara tillämpligt

till KL.

I beslutet MD

prövats.
innebär

utan åtgärd.

Domstolen

Domstolen

angav

på konkurrensklausuler

1986:21,

Sydsten,

hade därvid

en inskränkning

förekomma

omfattades av anbudskartellförbudet

uttalat

tas in för att bereda förvärvaren

men att det trots
sammanhang

Detta är exempelvis

verksamhet

ändrar

konstaterade

att den nu aktuella konkurrensklausulen

detta syfte, vilket

inte bestritts

förvärvet

av NO. Härefter

bygger

detta

alltid
kan

kan godtas vid

tänkbart

skydd mot att överlåtaren

de förutsättningar

mån

inte berörts i motiven

att en konkurrensklausul

av konkurrensen,

prövning.

i vad

hade vissa konkurrensldausuler

att en sådan klausul i sitt konkreta

en konkurrensrättslig

att frågan

och

när klausulen
genom fortsatt

på.

Domstolen

enligt Swe-Nord

hade

anförde domstolen:

I specialmotiveringen
till 14 § KL berörs
- som NO redovisat avtal av innebörd att en näringsidkare åtar sig att i mer generell
omfattning
inte delta i anbudsgivning.
Därvid omnämns avtal
helt
upphör med att tillsom innebär att en näringsidkare
handahålla en nyttighet
anbudsmarknader
eller överhuvud
och att han lämnar den marknad det är frågan om. Det anges
att detta i princip inte faller under förbudet. Med hänsyn till
dessa motivuttalanden
kan en generell konkurrensklausul,
som
innebär att en näringsidkare
skall upphöra med anbudsgivning
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i hela Sverige, inte anses strida mot anbudskartellförbudet.
Enligt marknadsdomstolens
mening kan en konkurrensklausul
innebär
åtagande
ett
att i mera begränsad utsträckning
som
avstår från anbudsgivning
inte bedömas strängare, om inte
särskilda omständigheter föreligger. De skäl som NO anfört för
en strängare tolkning av 14 § KL har mindre vikt med hänsyn
till att konkurrensklausuler
i samband med företagsöverlåtelser
typiskt sett är av annan karaktär och har annat syfte än anbudssamverkan av det slag som förbudet avser att stävja. Här
måste även beaktas att fråga är om en straffrättslig
regel, som
måste tolkas restriktivt.
Slutligen kan anmärkas att den av NO
förordade tolkningen kan få det icke önskvärda resultatet att
konkurrensklausuler
i praktiken blir mer långtgående.

Dispensärenden

Marknadsdomstolen

har meddelat elva beslut efter ansökan om dispens från

anbudskanellförbudet

i KL. Sex av dessa beslut har gällt samverkan

svenska och internationella

indemnityförsäkring.

försäkringsgivare

Samverkan

lämnas.

MD

har

tillstånd

för sådan samverkan,
1984:3,

PoK

Förening,

beslut,

1985:3,

MD

de svenska

parter

1984:26,

Sveriges

och Assuranceforeningen

MD

1990:19

storlek

försäkringsgivarna

1984:1,

MD

och 1991:1, Försäkrings
1984:3,

i fråga om s.k. protection-

har gällt premiernas

1990:3,

AB Indemnitas

1985:6

PoK

lämnat

mellan

innan anbud

tidsbegränsade

1985:7 och 1990:1

Ångfartygs

Assurans

Skuld AB; MD 1985:27

AB Skandia. - I tre ovan redovisade

och MD

1991:10,

har ansökningarna

lämnats utan åtgärd.

Beslutet

MD

1986:16

konsortieundantaget.
Serviceaktiebolag,
Dessa tillämpade

FSAB,

ingavs

av

för

om

Försäkringsbranschens

13 trafikförsäkringsbolag.

Poolen avger gemensamma

överenskommelsen.

i poolen

med frågan

från 1967 om en pool för försäkring

1981:3 meddelade MD tillstånd

att samarbetet

i samband

berörts

som företrädare

en överenskommelse

under fem år tillämpa
MD

tidigare

Dispensansökan

av vagnskadegarantier.
I beslutet MD

har

anbud på försäkringar.

för försäkringsanstaltema

att

I beslutet år 1986 konstaterade

inte omfattades

stycket KL och att det därför krävdes tillstånd

av undantagen
att tillämpa

i 14 § andra

överenskommel-
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anförde

sen. Domstolen
skäl

för

dispens

Utgångspunkten
samarbetet

att det åligger

föreligger

gjort

svenskt

ett

anförde

och

för domstolens

den som söker dispens att visa att
härefter

prövning

försäkringsaltemativ

Ännu år 1981 framhöll

hade

att göra

ändamål

marknaden.

Under

möjligt

sådana garantier

möjliga

kom

nuvarande läge

konsumenterna

fann det därför

i enlighet

med ansökningen.
poolsamarbete

poolsamverkan

i dåvarande

poolöverenskommelsen
sig efter systemet.
aweckla
fann

svenska
kunnat

poolen

till

godo,

kostnadsbesparingar

inte heller

att samverkan

inte visat att det fanns skäl för fortsatt
MD

framhöll

mellan

de

utformning.

tillämpats

att prövningen
mindre

bolagen

inte gällde
utan

sedan lång tid och att marknaden

Bolagen borde därför

tillräcklig

övergångstid

MD

särskilda

skäl

föreligga

att medge

övergångstid

sökt tillstånd

i

dispens
ett

endast

beaktade emellertid

Domstolen

av

ordning.

att

inrättat
för att

samarbetet och anpassa sig till den nya konkurrenssituationen.

därför

Beslutet

på den

utanför

om

att poolen

bidrog till en från allmän synpunkt ändamålsenlig

Domstolen

eventuellt

fråga

av berört slag. Större bolag inom poolen kan numera

också göra detta. MD fann inte visat att eventuella
samarbetet

i

försäkringsbolagen

senare år har försäkringsbolag

meddela försäkringar

1981 var att

av poolsamarbetet

vagnskadegarantier.
till

sammanfattningsvis:

under

MD
en

av fem år.

1988:17,

Marknadsdelning;

Alfakonsortiet,

har redovisats

se även ovan under cirkaprislistor

ovan under rubriken
vid anbudsgivning.
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BILAGA

FÖREKOMMANDE

VISSA

SANKTIONSAV-

GIFTER

År 1972 infördes i ett trettiotal

författningar

inom skatte- och avgiftsområdet
Sådana

och avgiftstillägg.

förseningsavgift

bestämmelser

om skattetillägg,

bestämmelser

fanns bl.a. i 116a och 116g §§ i 1956 års taxeringslag.

nya taxeringslag

i 5 kap.

de bestämmelser

av den skatt

20 procent

hade följts.

uppgiften

l

med

situationer

som skulle

för

kr.

och förseningsavgift
eller oaktsamhet

och förseningsavgift

Detsamma

framstår som ursäktlig
omständighet.

det belopp som kunde ha undandragits
hetens beslut förs i länsrätten.

får dock

omständigheter.
efterges

helt om

kan antas ha ett sådant samband med den

som ursäktlig.

het eller annan särskild

hindrar

andra

ålder, sjukdom, bristande erfarenhet eller liknande förhållande

att den framstår
underlåtenheten

för

utan hänsyn till om uppsåt

således oberoende av subjektiva

eller underlåtelsen

skattskyldiges

och med 500 kr.

fyra gånger dessa belopp. skattetillägg

5 kap. 6 § kan skattetillägg

felaktigheten

om den oriktiga

påförs vid vissa i 5 kap. 5 § angivna

påförs av Skattemyndigheten

förelegat,

när oriktiga

uppgår till 40 och i vissa fall

ha undandragits

aktiebolag

i vissa fall är avgiften

skattskyldiga;

Enligt

Tillägget

Förseningsavgift
000

utgår

l och 5 §§. skattetillägg

lämnats i självdeklaration.

uppgifter

1990 finns motsvaran-

som trädde i kraft den 30 juni

TL

I den

inte att straffrättslig
åtal för

gäller

med hänsyn till uppgiftens

skatteförseelse

eller

beskaffen-

får vidare efterges när

skattetillägg

är ringa. Besvär över skattemyndig-

Beslut om skattetillägg
påföljd

om felaktigheten

utdöms.

Enligt

och bristande

eller förseningsavgift
13 § skattebrottslagen

uppbördsredovisning

de
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lindrigaste

brottsformema

väckas endast om det är påkallat

av särskilda

skäl.

Enligt

1972 års lag om överlastavgift

lastbil,

buss eller bil med tillkopplad

eller fordonståget

framförts

tryck eller bruttovikt
intagen
utgår

påförs ägare eller innehavare

taxa till
oavsett

sådan avgift

med högre axeltryck,

än som är tillåtet.

visst belopp

till

medför

om fordonet

boggitryck,

Avgiften

i förhållande

överträdelsen

om

släpvagn

av bl.a.

trippelaxel-

bestäms enligt en i lagen
mängden överlast

straffrättslig

påföljd

och den
eller

ej.

Överlastavgiften åläggs av länsstyrelse oberoende av subjektiva omständigheter. Avgiften
överklagas
-

av

av överlastavgifterna

det vinstinstresse

därför

motiverades

att man inte genom införande

1974 års lag om vissa anställningsfrämjande

Om arbetsgivaren

Skyldighet

kan

att betala

Avgiften

underlåter

han åläggas

avgiften

arbetsmarknadsstyrelsen.
ningen.

prövas

ge

att till

staten

av allmän

utge

domstol

det

driftsineller

varselavgift.
på talan

av

Talan skall väckas inom ett år efter driftsinskränk-

fastställs

för

varje

påbörjad

arbetstagare

som berörs av driftsinskränkningen.

till

lägst

efterges om särskilda skäl föreligger.

100 kr.

-

att man eftersträvade

efter den ekonomiska

åligger

detta och det sker uppsåtligen

och bestäms

därför

åtgärder

i vissa fall av planerad

försummats

lig påföljd,

ville

var tillåtna.

att varsla länsarbetsnämnden

oaktsamhet

Kriminaliseringen

av avgiftssystemet

Enligt

av grov

med att man ville

belastningsbestämmelser.

av att överlaster

skränkning.

statsverket.

bl.a.

intryck

arbetsgivare

Beslutet

som ansågs i vissa fall ligga bakom överträdelser

trafikförfattningarnas

bibehölls

föreligger.

Överlastavgiften tillfaller

hos kammarrätt.

Införandet

eliminera

får nedsättas då särskilda omständigheter

ställningen

Avgift

vecka

som

varsel

och högst 500 kr.
Avgiften

har

för varje

får nedsättas eller

valdes i stället för straffrätts-

en sanktion

som kunde anpassas

hos det berörda företaget

och som kunde

bestämmas så att företaget inte gjorde någon vinst på sin underlåtenhet.

Det

ansågs även kunna uppfattas som stötande att införa
en straffrättslig

påföljd

på ett område

mellan

som under lång tid varit föremål

för avtalsreglering
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arbetsmarknadens

Som ytterligare

parter.

ett skäl att välja en ekonomisk
angavs att en avgift kan

sanktion i form av avgift i stället för kriminalisering
åläggas även en arbetsgivare

I 1982 års arbetstidslag

som är juridisk

finns bestämmelser

om den högsta tillåtna arbetstiden
eller juridiska
begåtts.

person.

överskrids.

Avgiften

person som utövar den verksamhet

Avgiften

för varje

utgör

timme

otillåten

som anlitats en procent av basbeloppet

försäkring.

Om

efterges.

Frågor

föreligger

skäl

om övertidsavgift

allmän åklagare.

Talan

tas ut av den fysiska

i vilken överträdelsen

arbetstagare

särskilda

som ska utgå

om övertidsavgift,

övertid

och för varje

enligt lagen om allmän

kan avgiften

prövas av allmän

sättas ned eller

domstol

får avgiften

Avgiften

staten. Den fastställs oberoende av subjektiva

År

utesluter

1983 infördes

i då gällande

utlänningslag

av utlänning.

som tillfaller

utdöms för samma överträdelse.

månader är avgiften
Avgiften

uppfyller

möjlighet

av avgift

person

Avgiften

är för varje utlänning

Har överträdelsen

skall

upphörde.

Bestämmelserna

i brottmål

är tillämpliga.

av allmän

göras

domstol

ett konventionsåtagande

att

i god tro. Frågor

efter

ansökan

om

av allmän

det att överträdelsen

om bötesmål och om kvarstad

Senare än fem år efter

får avgift inte påföras.

Avgiftsansvaret
skäl

senast två år efter

i rättegångsbalken

pågått mer än tre

om särskilda

att visa att han handlat

prövas

Ansökan

lagstiftningen

skall

påförs oavsett om straff

kan dock minskas eller efterskänkas

åklagare.

upphörde

om särskild

återfinns nu i 1989 års

ett helt basbelopp för varje utlänning.

Härigenom

ge arbetsgivaren
påförande

Regleringen

staten. Avgift

som har anlitats hälften av basbeloppet.

föreligger.

bestämmelser

i sin tjänst, fastän denne inte har arbetstillstånd,

betala en särskild avgift,

är strikt.

omständig-

10 kap. 7-8 §§. Där stadgas att en fysisk eller juridisk

som har en utlänning

samtidigt

i brottmål

inte att straff utdöms för samma överträdelse.

avgift vid olaga anställning
utlänningslag,

och om kvarstad

i

är tillämpliga.

om bötesmål

heter. Avgiften

Senare

inte tas ut. Bestämmelserna

rättegångsbalken
tillfaller

på talan av

skall väckas inom två år från överträdelsen.

är fem år efter överträdelsen

har

det att överträdelsen

Syftet med reglerna om särskild avgift var
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att åstadkomma

effektivare

vilka ansågs uppenbara,

sanktioner

för att motverka

av illegal anställning

skadeverkningama,

och i anslutning

därtill

illegal

mot vattenförorening

från

fartyg

invandring.

År

1984 infördes

möjligheten

i lagen om åtgärder

att ta ut en vattenföroreningsavgift

påförs den som var fartygets
en fysisk

eller juridisk

Avgiftens
till

inflytande

gör inte skillnad

Avgiften

oavsett om denne är
påföras den

över fartygets drift eller fartygets ägare.
mellan

svenska och utländska

storlek bestäms enligt en i lagen intagen tabell, varvid

utsläppets

omfattning

strikt och påverkas
Om avgiften
Tullverket

redare vid överträdelsen,

person. I stället för redaren kan avgift

som hade ett avgörande
Bestämmelserna

vid oljeutsläpp.

och fartygets

storlek.

hänsyn tas

för avgiften

Ansvaret

således inte av om uppsåt eller oaktsamhet

är uppenbart

oskälig

kan den dock sättas ned eller efterges.

om vissa säkerhetsåtgärder

säkra betalning
den tingsrätt

av avgiften.

Tullverkets

som är sjörättsdomstol

säte. Vid domstolens
och kvarstad

handläggning

i brottmål

är

föreligger.

prövar i första instans frågor om vattenföroreningsavgift

därvid förordna

fartyg.

i syfte att kvarhålla

beslut överklagas

och kan
fartyget

genom besvär hos

på den ort där tullmyndigheten
är rättegångsbalkens

tillämpliga.

Allmän

åklagare

och

har sitt

regler om bötesmål
företräder

staten vid

domstolen.

Åklagaren har dock inte rätt att överklaga

Tullverkets

beslut eller domstolens dom om påförande av vattenförorenings-

avgift får verkställas
för

genast. Att straff utdöms hindrar

överträdelse.

samma

förstärkning

av

Vattenföroreningsavgiften

straffsanktionen;

avgiftsskyldigheten

tullverkets

beslut.

inte att avgift påförs
infördes

som

skulle

en

fungera

avskräckande.

Redan år 1957 tillkom

bestämmelser

om oljeavgift.

Motsvarande

regler

finns nu i 1984 års lag om beredskapslagring

av olja och kol. Lagen stadgar

lagringsskyldighet

av sådana varor.

håller

fastställt

lagringsavgift.
förordning

för säljare och förbrukare
beredskapslager

skall till

staten erlägga en särskild

I lagen anges beräkningsgrundema
har regeringen

bestämt

Den som inte

avgiftens

för avgiften.
storlek

avgift,

I en särskild

för olika

varuslag.
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Överstyrelsen för ekonomiskt
frågor

av lagringsavgift.

om uttagande

oaktsamhet.

Besvär

över

att

fullgöra

Försummelse

som är tillsynsmyndighet,

kan vid vite förelägga

lager av föreskriven

omfattning.

bestämmelser
möjlighet

frågor

prövar

överklagas
I ringa

avgift

av subjektiva

oberoende

hyrts ut. Om det finns synnerliga

skyldigheten

skall ske. Den som yrkes-

registrering.

25 procent av vederlaget

särskild föreskrift

att

för underlåten

motsvara

kriminaliserad.

bestämmer

registrering

påförs

kan

vissa

eller hyr ut sådana varor utan att föreskriven

Avgiften

genast,

att hålla

regler i ämnet. 1 lagen ges

som regeringen

av vissa elartiklar

staten betala en särskild

Statens energiverk

införts

myndighet

eller

att registrering

skett skall till

kriminaliserad.

naturgasomrâdet.

anläggningar

om elektriska

mässigt överlåter

inte

år 1988 har även i 1902 års lag innefattande

för regeringen

föreskriva

hos kammarrätten.

av olja och kol finns

den för beredskapslagring

motsvarande

en lagändring

är

av uppsåt eller

den lagringsskyldige

i 1985 års lag om försörjningsberedskap

Genom

förs

lagringsskyldighet

Tillsynsmyndigheten

En reglering

oberoende

beslut

överstyrelsens

prövar

skäl kan avgiften

synnerliga

Vid

utgår dock

Avgiften

nedsättas.

eller

efterges

försvar,

för varje exemplar
skäl får avgiften
om avgift.

kammarrätten.

till
fall

omständigheter.

skall

Avgiften

som överlåtits

eller

sättas ned eller efterges.

Beslutet,

som får verkställas

Underlåten

skall det dock inte dömas till

registrering
ansvar.

är

Enligt

skall det inte dömas till ansvar för brott mot registrerings-

om särskild

avgift

skall betalas.

.

uV

.

5.
.
F.

i
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4
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1.

INTRODUKTION

1.1

Bakgrund

På såväl nationell

utbyggt

företagskoncentrationer

nivå inom OECD

till

storleken

att

Tendensen

är att de involverade

aktionerna

representerar

allt

ekonomiska

sammanhanget

kan nämnas

att inom

koncentrativa

operationer

i form

ökat.

stora och att transEn

värden.

ytterligare

I

708

st

198687

EG genomfördes

övertaganden,

av sammanslagningar,

eller s.k. joint ventures se om begreppen mer utförligt

1.2 nedan.

Detta skall jämföras

uppmärksammats

om

alla former

Syftet

med

aktieförvärv,

take-overs,

rapporten

konkurrenslagen

är

1982:729

att

resp. 480 st 198485.

av företag över landgränsema,

en vid betydelse,

inom näringslivet
mergers,

företagssammanslagningar

fusioner,

övertaganden

av koncentration

i avsnitt

inom EG.

ges i rapporten

Begreppet företagsförvärv
princip

dvs. förvärv

företagsförvärv

har stadigt ökat vilket

med 561 st 198586

främst

de senaste åren.

aktieförvärv

Internationella

kan

förvärv

och

under

markant

ökat

försäkringsbolag,

och

intresset

inom tjänstesektorn,

tendens är att antalet företagssammanslagningar
banker

trätt

nivå,

är relativt

företagen

större

21

och internationell

företagssammanslagningar

av

av

ikraft

ökande

Det

Ökat på nationell

härledas dels till att antalet förvärv
dels

regler.

med närmare

m.m.

vilken

för kontroll

Till denna anknyter ett flertal

september 1990 koncentrationsförordningen.

följdförfattningar

och EG. Inom EG har

en rådsförordning

genom

Frågan

av företagsförvärv.

i dec 1989 av en specialreglering

införandet

detta lett till

ett väl

konkurrensrätten

innefattar

system för kontroll

på internationell

I länder

och företagssammanslagningar.

och Tyskland

och genomarbetat

har diskuterats

nivå har funnits ett ökande intresse för

som internationell

Storbritannien

som t.ex.

disposition

rapportens

av företagsförvärv

kontroll

rättslig

och

joint

undersöka

har tillämpats.

omfattande

i

vare sig det rör sig
koncernbildningar,

ventures etc.

och

utvärdera

Särskild

vikt

hur

reglerna

läggs vid hittills

i
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gjorda

kommit

som därvid

som uppnåtts

fram.

är vidare

Betydelsefullt

kontrollen,

genom

och svårigheter

och de oklarheter

av kontrollsystemet

erfarenheter

att bedöma de resultat

i vad mån fusioner

t.ex.

systemet med uppställande av villkor

som

ofta tillämpade

och hur det av NO i praktiken

annars skulle ha genomförts

stoppats

och särskilda åtaganden för godtagande

fungerat.

av förvärv

utformning

tidsfristema

för NOs handläggning,

standstill-regel,

bedömningen

Vidare

behovet

om

av en

dominans och frågan om ev. krav
behandlas

skadlighetsbedömningen,
och de frivilliga

viss del av ett företagsförvärv

att förbjuda

möjligheten

förbud,

interimistiska

av kravet

inflytande.

på kontrollerande

behandlas frågorna

Härvid

studeras utförligt.

Förfarandets

åtaganden av företag som nämnts ovan.

av utländsk rätt. Regler om kontroll

I avsnitt 2 ges en översikt
förvärv

i USA, Storbritannien,

där bakgrunden

i Romfördraget,

är grundläggande

vilka

Särskilt

utförligt

i syfte

utgörs av de gällande art 85 och 86

att utgöra

för

kontrollregler

I avsnitt

reglerna

4 redogörs

lagstadgade

tidsfristema

regeln om interimistiskt
dominans

i konkurrenslagen

frågor.

behandlas först,

varefter

olika

rörande

de

en bedömning

av

Problemet
följer

förbud och behovet av en standstill-regel,

och på kontrollerande

som görs. Därefter

förordning.

1982:729.

viktiga

för

företagsförvärv.

i Sverige och belyser

Avsnitt 3 ger en samlad översikt av förvärvskontrollen
de grundläggande

som emellertid

konkurrensregler

för EGs nya koncentrations

redogörs

inflytande

behandlas möjligheten

till viss del samt de frivilliga

av företags-

och Norge behandlas. Därefter

Västtyskland

behandlas EGs regler,

inte är utarbetade

huvudavsnitt.

fyra efterföljande

innehåller

Rapporten

åtaganden

kravet på

samt den skadlighetsbedömning
att förbjuda

ett företagsförvärv

som görs av förvärvsparter

efter
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överläggningar
informella

med

kontakter

Sist

Olika

I detta delavsnitt

behandlas

de erfarenheter

NO

haft

av

med företagen.

innehåller

Femte avsnittet

1.2

NO.

utvärdering

och slutsatser.

begrepp

redovisas

den allmänna

innebörden

av de begrepp

som

används i rapporten.

Ett företag
kommer

kan definieras

termen mycket

många olika

sällan, eftersom

termerna näringsverksamhet

eller näringsidkare.

enhet inom det ekonomiska
enhetlig

ledning.

organisatorisk
enhetlig

ledning och med uppgift

inbegrips

offentliga

företag.

synvinkel.

Vanligen

andra juridiska
företag.

lagsförhällande
huvudregeln
hälften

personer,

leds, planeras och kontrolleras

av en

att producera

dotterföretag,
utgör

varor eller tjänster.

I denna

enheter, koncerner

således ofta

rörande
praxis,

äger
andra

komplexa

Det grundläggande

förfrågan

för om ett moder- och dotterbo-

I svensk aktiebolagsrätt

anses enligt

uppstå när ett bolag ensamt har mer än

ett annat företags

både

mycket

och

och juridisk

som i sin tur kan kontrollera

och inflytande.

skall anses föreligga.

ett koncemförhållande

konkurrensrättslig

av en

som skall vara avgörande

av rösterna

av en

förstås härvid en grupp företag där ett moderbolag

avseende ägarstruktur

är vilka kriterier

teori ofta avser en

som en enhet både ur ekonomisk

Koncemförhållanden

hållanden

hänseende förstås

i betydelsen

således både fristående juridiska

En koncern betraktas normalt

att använda

och kontrolleras

används begreppet

enhet vars verksamhet

före-

under ett och samma

i ekonomisk

systemet vilken dirigeras

I denna rapport

definition

I juridiskt

som bedrivs

medan begreppet

lagspråk

föredrar

man normalt

ofta med termen företag all verksamhet
namn, den s.k. firman,

sätt. I svenskt

nationell

aktie-

eller andelskapital.

och internationell

nivå, knyter

I
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an till

man normalt
således

normalt

karakteriseras

de bolagsrättsliga

förbehållet

ägarförhållanden

resp. andelama

där ett moderbolag

mindre

intresse

situationer

och därigenom

kontrollerar
där

där ett företag äger exakt hälften av

bestämmande

mellan

om ett företag,

inflytande

hälften

olika

inflytande

bindningar

etc. Särskild

representation
kontrollfunktion
inflytande

att ett företag

ett sådant inflytande
styrning

eller

fästs vid

av företaget

föreligger.

I

denna

Ett

visserligen

inte

av om

även av en mängd andra

ev. gemensamma företagsledningsföretagsledningen,
om ägarandelen
eller
rapport

avses

över ett annat företags verksamhet
av företagets

finansiella

är förenad

om någon annan form

grund av ägarandel ocheller

kontroll

andra företag.

men ändå utgör den ojäm-

influeras

reellt inflytande

i ledningen

i bolagsrättslig

ägarandelen utan bedömningen

föreligger

vikt

är det av

Begreppet bestämmande inflytande

faktorer såsom avtalsmässi ga bindningar,
resp. personer,

att den

ägarandelen

om

eller andelama

enbart utifrån

funktioner

inte är så stark

i ett eller flera

kan föreligga

inflytande

även i

I ett koncentrationsperspektiv

största enhetligt ägda aktieposten,

ett bestämmande

företag

av

påverkas

utan att utgöra moderbolag

av aktierna

kan dock inte definieras

stela koncembegreppet

att konkurrensförutsättningama

genom

har ett bestämmande

överstiger

är det tämligen

ett koncemförhållande.

stor betydelse
mening,

synvinkel

där relationen

konstituerar

utöva

äger mer än hälften av aktierna

resp. andelama.

Ur konkurrensrättslig

förligt

avses med

med ett annat bolag äger mer än hälften av ett företags

aktier resp. andelar eller förhållanden
aktierna

är
kan

täcker däremot inte förhållandena

Koncembegreppet

ett bolag tillsammans

bolagsrättsligt

I rapporten

i ett eller flera dotterföretag

dessas verksamhet.

Koncembegreppet

som

som moderdotterbolagsrelationer.

ett förhållande

koncerner

kriterierna.

med

med
av

bestämmande

andra faktorer

har

att det därmed kan

kommersiella

åtgärder

och

strategi.

Som i föregående avsnitt nämnts ges begreppet företagsförvärv
en vid innebörd.

Termen

används som ett övergripande

i rapporten

begrepp

för alla
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former

av samgående

antingen

företaget

hela

av aktieeller

t.ex. koncernbildningar,

etc. Någon definitionsmässig
företagssammanslagning

andelsköp
former

andra

fusioner,

betydelse

angivits.

som

teori

på ett varaktigt

har

Begreppen

förekommande

och

används

härvid

nära

företagskon-

termen

av sin ekonomiska

under

sätt omgrupperas

av

konsolidering

avses således inte utan bägge begreppen

som innebär att flera företag med uppgivande

självständighet

eller

mellan begreppen företagsförvärv

skillnad

samband med den i ekonomisk
centration

i form

aktiemajoriteten

eller

företagssammanslagningar

i den vidsträckta

företag

mellan

en gemensam

ledning.

Med fullständigt

förvärv

avses köp

än hälften

motsvarar

mer

förvärvade

företaget.

avser hela substansen det
förvärv

förvärv

särskilt

eller

att företagen

viktiga

En särskild
utgörs

avser ett förfarande

Med partiella

etc. eller

patenträtter

där två eller flera företag
bolagets tillgångar

upplöses

att bilda

bolag

som övertar

mellan

flera företag

genom

kombination.

s.k.

typ av gemensam ekonomisk

av s.k. join

venture

ett nytt

verksamhet

samriskföretag.

I denna rapport

fristående

en egen juridisk

företag

person,

bildar

ett gemensamt

för ett särskilt

ändamål.

används

av att två eller

begreppet för att beteckna ett samarbete som karakteriseras

utgör

t.ex.

absorbtion

och skulder

flera från varandra

som

resp. skulder övertas av ett annat bolag s.k.
förenas

bolagens tillgångar

röstetalet

räknas även de förvärv

slås samman antingen genom att det överlåtande
och dess tillgångar

eller

som
i det

av aktier eller andelar.

minoritetsposter

bemärkelse

andelsposter

delar av ett företags verksamhet,

i form av en tillverkningsavdelning,

Fusion i rättslig

eller

i ett annat företag.

s.k. inkråmet

avses här köp av betydande

köp av mer betydande

aktie-

av aktiernaandelarna

fullständiga

Till

av

företag,

Syftet

som

med det

gemensamt ägda bolaget är ofta att utföra särskilt kostsamma och resurskråvande forsknings-

och utvecklingsprojekt,

av naturresurser,

specialproduktion

etc.

konstruktionsarbeten,

exploatering
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Begreppet

take-over

form

sker.

det

förvärvande

brukar

Take-overs

att det är fråga

delaraktier.

hostile

S.k.

begreppet take-over

allmänt

dominerande

senare i framställningen.

redogöras

ställning
eller

för vad begreppen

brukar

försprång,

rättsligt

överlägsen

utsträckning

geografiska
relevanta

marknaden.
marknaden.

är produkternas

Tillsammans

Avgörande

substituerbarhet

geografiska
betydelse.

smala

marknaden

om

t.ex. svaga konkur-

styrka etc.

ställning

ställning

skall

måste man

relateras

dels produktmarknaden,
bildar

utbytbarhet.

Produkter

har transportmöjligheter

Vid

Vid

dels

den
den

av produktmarknaden

konsumenternas

marknadsavgränsningar.

till.

avgränsningar

dessa

samma marknad. I konkurrensbegränsningsrätten

med tämligen

kan agera

även vid mindre marknadsandelar

vid bestämningen

med hänsyn till pris, användningsområde,
tillhör

Med

skall anses föreligga.

ställning

finansiell

som företagets

måste man bestämma

avgränsningen

endast

grund av sin mark-

För att kunna avgöra om ett företag har en dominerande
den marknad

därför

sett innebär.

omständigheter,

men då torde det krävas tillkommande
tekniskt

skall

Här

Många gånger räcker en marknadsandel

ställning kan dock föreligga

Dominerande

avgränsa

är begreppen

Dessa begrepp kommer

i betydande

40 % eller något mer för att en dominerande

av

företagsledning.

avses att ett företag

förhållanden

andra

oberoende av sina konkurrenter.

renter,

som sker utan

som sker i en atmosfär

från övriga ägare ocheller

utförligt

att behandlas

an-

Överhuvudtaget brukar

styrelse.

ställning och den relevanta marknaden.

dominerande

av företagets

stor betydelse i konkurrensbegränsningsrätten

Av en särskilt

nadsandel

företagets

främst användas för förvärv

motstånd och fientlighet

mycket

Övertagandebegreppet förutsätter

avser ett Övertagande

take-over

från det övertagna

samtycke

i det förvärvade

aktieägare

av mer än hälften

om förvärv

av att det

kännetecknas

ofta

dock

aktieposter.

oavsett i vilken

ett Övertagande

ger ett bud till samtliga

företaget

företaget avseende tillgängliga
dock

vanligtvis

betecknar

som är utbytbara
uppfattning

m.m.

arbetar man normalt
bedömningen

av den

och transportkostnader

stor
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Begreppet

den

relevanta

konkurrensregler
ställning.

marknaden

utgör

vars syfte är att förhindra

Ett företag

nyckeln
missbruk

Den

ekonomiska

En grundläggande
europa

utgångspunkt

ekonomiskt

sammanförts

till

decentraliserad
funktioner

och inriktning
näringslivets

föreställningen
konkurrens.

modellen

av produktion,

fria

och

modifierats

dels genom förekommande
ekonomier

konsumenterna

åtgärder.

ra negativa
koncentration
till förfång

och

funktioner

ett

en

marknadsmässiga

i form av beslut

verksamhet

utgår

företag

normeringen

följaktligen

som

förekommer

arbetar

från
i hård

inte i praktiken

som i Förenta Staterna

dels genom statlig styrning och kontroll,
på marknaden.

Dessa

som blandekonomier.

yttersta

syfte är att tillvarata
fungerande

kan ofta skönjas direkt

När det gäller koncentrativa

konsumentintresset

från

etc. Den rättsliga

I såväl Västeuropa

som en effektiv,

Konsumentintresset

skillnad

mellan olika företag

konkurrensbegränsningar

betecknas därför

Konkurrenspolitikens

och

är konkurrensen

självständiga

och torde heller inte eftersträvas.

i Väst-

företag som arbetar i konkurrens.

investeringar

och

t.ex.

marknadsekonomin

beslut

Någon renodlad marknadsekonomi

har marknadsekonomin

beslut

som styr dessas verksamhet

organisation
om

Till

utgör

organ

Ekonomiska

mekanismen

marknad,

av konkurrensen

där ekonomiska

utgår härvid från självständiga

den grundläggande

av en dominerande

t.ex. byggnadsmaterial.

grundvalen.

centrala

ekonomi.

I den marknadsekonomiska

av

för regleringen

system

enhetliga

av

bakgrunden

är den marknadsekonomiska

centraliserat

förståelsen

som är stort på en snävt avgränsad

tegel, kan vara litet på en vidare bestämd marknad,

1.3

till

de positiva

konkurrens

för

följder

för

med

sig.

i fall av konkurrenshämmande

förfaranden

framstår

dock inte alltid

lika klart genom att man ofta inte kan peka på omedelba-

konsumentaspekter.
i näringslivet

På längre

som minskar

för konsumenterna.

sikt

står det dock

konkurrensen

klart

att

i regel också leder
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Den expansiva tendensen hos företag är i grunden ett utslag av konkurrensmekanismen

på marknaden

köparkategorier.

kan vara ett resultat av utveckling

med hjälp av olika medel. Expansion
inom
aktiv

priskonkurrens,
Expansionen

företag.

marknader

som

inbrytningar

investeringar

marknadsföring,

Denna

företaget

dittills

agerat

på men

måste besitta erforderlig

konkurrensförmåga

För att stärka den egna konkurrenskraften,
sen från andra företag,
t.ex. innovationer,

lika

kan

inom

gärna

de
avse

som är aktiva

marknaden

för att hålla sig kvar på denna.
och således reducera konkurren-

vidta konkurrenshöjande

kan ett företag

såsom konkurrensbegränsande

karaktär

åtgärder,

etc. Åtgärderna kan dock också vara av

aktiv prispolitik

konkurrensbegränsande

avtal och

av andra företag.

Företagens åtgärder av konkurrensbegränsande
till

förhållande
Samtidigt

den av samhället

eftersträvade

kan dessa tillväxtsträvanden

föranleda
effekter

Dessa konkurrensbegränsande

mässigt, kvalitetsmässigt
att utslagningen

följs

genom företagsförvärv
samhällelig

synpunkt

av nyetablering

det avgörande.
effektivitetsgrad
centrationsfallet

står i ett spännings-

effektiva

konkurrensen.

expansionstendenser

framträder

både när pris-

företag slås ut utan

och när koncentrationen

eller samgåenden. Den grundläggande

ett utslag av konkurrenskraften

medan i det andra fallet effektiviteten

följer

inte nödvändigtvis

är att i det
hos de mest

på en högre

men av det andra

effektivitetsvinster.

från

inte behöver vara

I det första fallet grundas således expansionen
som överlever

åstadkoms

skillnaden

mellan dessa båda typer av koncentration

hos de företag

hos

konkurrensbegränsande

eller av andra skäl underlägsna

första fallet är koncentrationen
företagen

karaktär

nödvändiggör

konkurrensen

som

företagen

effektiva

etc.

nya marknader.

leder till att företag

effekter.

ökad

av eller samgående

kan ske antingen

typ av expansion

och

i produktion

också ske genom förvärv

Konkurrensmekanismen

förvärv

av produktutveckling,

i form

företaget

kan emellertid

med andra

kan dock ske på olika sätt och

tillväxten

Den eftersträvade

effektivitetshöjning

och

som präglas av tävlan om marknadsandelar

kon-
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I en marknadsekonomi
slags konkurrensregler

upprätthålls

vars övergripande

konkurrensbetingelser
företagsförvärv
länder.

de konkurrenspolitiska

marknaden.

vars utformning

syfte är att hindra snedvridning

av

Till dessa hör reglerna om kontroll

av

och innehåll

Särskilt intressant är den utveckling

I följande

målen av olika

skiljer

sig

olika

som skett på området inom EG.

avsnitt skall därför behandlas förvärvsreglema

peiska länder och i USA.

I ett eget avsnitt

på området

ministerrådets

och särskilt

mellan

redogörs

i några västeuro-

sedan för EGs regler

nya förordning

kontroll

om

av

företagskoncentrationer.

2.

ÖVERSIKT

2.1

USA

AV

UTLÄNDSK

RÄTT

Konkurrensbegränsningslagstiftningen

har

rättstradition

sedan länge utgjort

utvecklad

där antitrustlagstiftningen
och central

lagstiftningen
infördes

del av rättsordningen.
i första

1890. Denna

lagstiftning,
från

bygger

Vidare

antitrustlagar.

kan företagsförvärv

som språkligt

avgränsningar

eller påbjudna

angripas

antitrustAct

Division

som

av senare tillkommen
Act,

båda

med stöd av delstatliga

författningarna

bedömningsnormer.

väl

innehåller

generella

utan bestämda

Av tradition

åtnjuter

de

vid Department

of Justice, Federal

FTC och de federala domstolarna

en stor handlings-

i fråga om tolkningen

följer

att den synnerligen

och tillämpningen
rikhaltiga

rättspraxis

av författningama.
som utvecklats

rättskälla.

De viktigaste

en mycket

Sherman

sett är ganska vagt utformade

organen Antitrust

frihet

ovärderlig

amerikansk

Den amerikanska

hand på den federala

De konkurrensrättsliga

Trade Commission,

i

Act och Federal Trade Commission

förbudsregler

tillämpande

rötter

lag har sedan kompletterats

främst Clayton

1914.

sina

bestämmelserna

i Sherman Act lyder i utdrag:

Därav
utgör

en
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Sec

with any other person or persons, to monopolize

or conspire

combine

part of the trade or commerce
nations,

Åtal

shall be deemed guilty

föras av Antitrust

skadestånd

trefaldigt

damages

konkurrensmålen

utgörs

upplösning.

marknaden

av de förvärvade

tion

avses upplösning

fristående

oftast har domstolarna

skall uppträda

Enligt

i olika

ordalydelsen

rensbegränsande
åtgärder

och med dissolui ett flertal

koncern

eller ålägganden

stadgandena

utgör

ingripande

och

för hur företaget

i form

generella

förbud

mot

konkur-

av avtal eller annat samarbete
eller dominerande

ställning.

resp.

I rättstill-

dock en s.k. rule of reason som innebär att domstolar-

En värdering

konkurrensbegränsande

på allmänna

nöjt sig med att utfärda

tillämpningen

förbud

na gör en friare och mer flexibel
tillåtlighet.

resp.

konkurrensrelationer.

förfaranden

tillämpas

utförsäljning

är som synes mycket

i den praktiska

i syfte att uppnå monopol

lämpningen

av

företag

förstås försäljning

av en marknadsdominerande

dvs. explicita

s.k. injunctions,

andel

stor
mellan

eller tillgångarna

aktierna

Dessa remedier

enheter.

om divestiture

Med divestiture

dissolution

mycket

av antitrustlagama.

ge föreläggande

kan domstol

Vidare

såsom

kan treble

Härvid

skadeståndsmål

av

Act kan bara

Sherman

för enskilda parter,

En

utdömas.

numera

av överträdelser

föranledda

enligt

domstol

att föra skadeståndstalan.

och konsumenter,

konkurrenter

any

of a misdemeanor...

Dock finns möjlighet

Division.

or

foreign

among the several States, or with

vid federal

förbudstalan

eller

or attempt to monopolize,

person who shall monopolize,

Scc 2. Every

or

declared to be illegal...

nations,

with foreign

of trust or otherwise,

among the several States, or

of trade or commerce

in restraint

Conspiracy,

the form

Contract, combination

Every

prövning

i det särskilda

förfarandets

av konkurrensbegränsningamas
fallet

företas

av det ifrågasätta

karaktär och relation till konkurrenslag-
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stiftningens

målsättning.

tämligen

harmlösa

Clayton

Act

Vidare

tillkom

Talan enligt

som särskilt

riktar

no Corporation

indirectly,

och strama

Clayton
FTC.

Av särskilt intresse är den
av företag

in

commerce

shall

acquire,

any section of the country

be substantially

to lessen competition,

the effect of such aquisition

utan sanktionema

Begreppet

och förutsätter

tionsrättslig

mening

skaffar

En generell

rensbegränsande

inflytande

för Clayton

a monopoly.

flexibilitet

i tillämpningen

Detta

i associadirekt

är att den konkur-

to lessen competition

begränsningsrekvisit

möjliggör

avsett att påbjuda

or tend
en viss

en lika

stor

som rule of reason.

Sec. 7 avser alla typer av företagskoncentration.

Både horisontella,

och

under

diagonala

konglomerat

lämpningsomräde.

Avgörande

på konkurrensen.

Det centrala

substantially

eller

i ett annat företag.

Acts tillämplighet

men är inte

resp.

skall förstås

är om ett företag

effekten may be substantially

to create

rörelsefrihet

företagssammanslagning

utan det avgörande

förutsättning

divestiture

någon fusion eller koncembildning

sig ett dominerande

may

utgörs av förbud

resp. skadestånd. Vidare kan de ovan nämnda sanktionema

vidsträckt

the

or

or to tend to create a monopoly.

Act är inte straffsanktionerad

komma ifråga.

or

engaged also in Commerce, where in any line

of commerce

dissolution

Sec.

directly

the whole or any part of the stock or other share capital-

Clayton

av

Act kan föras av Antitrust

1950 i sin centrala del lyder:

engaged

assets of another Corporation

indirekt

mindre

upp kontrollen

sig mot sammanslagning

7 och som efter en lagändring

that

att avföra

de minimis-regeln.

för att effektivisera

eller Federal Trade Commission

bestämmelse

en möjlighet

konkurrensbegränsningar,

konkurrensbegränsningar.
Division

innefattas

förvärv

faller

för bedömningen

bestämmelsens

är koncentrationens

är alltså om förvärvets

to lessen competition

vertikala

på den relevanta

sannolika

till-

effekter
effekt

marknaden.

är
Det
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behöver

alltså inte påvisas att förvärvet

effekter.

Sec. 7 är även tillämplig

obligatorisk,

Verksamheten

den s.k. Hart-Scott-Rodino

vid Federal Trade

Trade Commission

FTC

Act. FTC är en administrativ

anmälningssystem.

Trösklarna

regel

på i

får fullföljas.

förvärvet

information

förlängs

Grundläggande

för förvärvskontrollreglernas

prejudicerande

avgöranden

avgörande

sannolikt

i amerikanska

National

gått

mot en mindre

än vad som kännetecknade

av

horisontella

1963

fallet

Court

Supreme

Bank,

Viss

där domstolen

Allmänt

har

tillämpning

av

De flesta fall

långtgående

United

uttalade att förvärv

såvida det inte finns bevisning

minskning

Ingripande

vägledning

som klargör
effekt.

ger ett
States

v.

som ger en

leder till en påtaglig

på den marknaden normalt

inte har sådan konkurrenshämmande

att en alltför

av antitrust-

1970-talet.

av 30 % eller mer och som samtidigt

Act,

rigid

förvärv.

är de

högsta domstolen

tycks numera i regel inte förekomma.

i företagskoncentrationen

7 Clayton

innebörd och tillämpning

varit påtagliga.

sker gäller

marknadsandel
ökning

här.

I praxis har vissa svängningar
1980-talet

Avhörs

slut, t.ex. med begäran om

har utfärdats

mot konglomeratförvärv

Philadelphia

formulär.

för tillämpningen

fusionskontrollreglema

ledande

förbigås

som träffats

Riktlinjer

under

där ingripande

skall lämnas

stand still-perioden.

antitrustlagstiftningen

utvecklingen

anmälan

fastställda

enligt

Den delstatliga

myndighetema.

Vid

före 30 dagarsperiodens

information,

Court.

är relativt

till förhandsanmälan

Efter det anmälan gjorts löper en stand still-period

antitrustmyndighetema

Supreme

ett obligatoriskt

är

ekonomisk

ytterligare

från

Anmälningsskyldigheten

30 dagar innan

detaljerad

fristående

Även FTC tillämpar

för skyldighet

av viss

av Federal

regleras

myndighet

lågt satta. År 1989 anmäldes ca 2800 förvärv.
straffsanktionerad.

av förvärv

Act.

Commission

och domstolsorganisationen.

åklagar-

skadliga

s.k. joint ventures. Efter en komplette-

1976 är förhandsanmälan

ring i Sec. 7 A som gjordes
storlek

skulle leda till konkreta

Härvid

av antalet fristående

strider mot art
att förvärvet
beaktas bl.a.

agerande företag
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på marknaden
prisfrägor.

Ökar risken

Ingripande

utsträckning.

collusion

mot vertikala

vice

och

marknadsinträde

2.2

samverkan,

har också skett i betydande

om fall där leverantörer
Härvid

versa.

för utomstående

i

t.ex.

beaktas

bl.a.

köper

upp

riskerna

för

företag.

Storbritannien

Kontroll

av företagsförvärv

lies and Mergers

Act.

infördes

frän den amerikanska

and Mergers

Act av den idag gällande

Trading

Practices

Trade

kontrollen

OFT

redningen och undersökningen
Commission

Mergers

regleringen.

Act.
av

och fördelarna

of
ut-

företas av Monopolies

and

vare sig goda eller

kontroll.
till följd

och neutral;
skadliga

sina egna förutsättningar.

i varje

fall

enskilt

regler eller riktlinjer

för att ett företagsförvärv

två eller flera självständiga

företagen.

utifrån

vägs alltid

området för Fair Trading

att drivas

Office

konkreta

Den

kan sägas vara pragmatisk

i ett brett perspektiv

intresset och några schematiska

upphör

utövar

MMC.

anses som utgångspunkt

resp. gemensam

I Storbritannien

av företagsförvärv

företagsförvärv

Det centrala kriteriet

samt

Act som sedan 1976

företagsförvärv.

förvärvskontroll

delarna

om att

1973 ersattes Monopolies

Fair Trading

Storbritanniens

undersöks

läg insikten

regleringen

hade negativa effekter på konkurrensen

ett inflytande

ingår i Restrictive

1965 genom Monopo-

i Storbritannien

Bakom den införda

vissa koncentrationsförfaranden

Fair

otillåten

förvärv

Det rör sig här främst

detaljhandelskedjor
försvårat

för

utan
Nack-

mot det allmänna

har inte utarbetats.

skall falla inom tillämpnings-

Act är att det skall vara fråga om en situation
företag sammanförs
Vidare

där

under gemensam äganderätt

nämns situationen

av något arrangemang

att endera

eller transaktion

företaget
mellan
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juridiska

faktisk

situationer;

Även ett förvärv

policy.

påverka

avsevärt

skall bli aktuellt

För att företagsförväwet

innefatta tillgångar

skall överlåtelsen

skall kontrolleras

skall den marknadsandel

som prövar

eller att minst ett av

som har

av fusionskontrollregleringen.

tillämpningen

Detta sker i ett ganska litet antal fall 14
uppfylls

inte utan initiativ

föreligger

skall hänskjutas

om fallet

ovan nämnda rekvisiten

som

pund.

minst 30 miljoner

är engelskt

anmälningsskyldighet

Någon obligatorisk

Trade

måste något av

av ett engelskt bolag.

stor betydelse för den praktiska

OFT

företagets policy.

råder ett mycket speciellt undersökningsförfarande

I Storbritannien

att

minoritetspost

för undersökning

motsvarande

krävs att minst ett av företagen

företagen

och förmåga

passera eller uppgå till 25 % eller så

genom förvärvet

skapas eller förstärks

att påverka

antingen

vara uppfyllda:

kriterier

följande

policy

av en betydande

göra det möjligt

i ett företag anses normalt

i tre olika

kan anses föreligga

förmåga att kontrollera

kontroll,

uppstår.

ett moderdotterbolagsförhållande

samt om

kan sägas att gemensam kontroll

Kortfattat

Vidare

av en och samma person eller

som i sin tur kontrolleras

personer
av personer

grupp

bl.a. om de drivs av olika

anses vara under gemensam kontroll

Företagen

till

Panel MP.

en Mergers

Om MP finner

fall 1989.

hänskjuts frågan till Secretary
fallet

som i sin tur kan besluta att hänskjuta

vidare

tas av

att de

of State for
för

MMC

till

vidare undersökning.

När ett företagsförvärv
och där

blir

föremål

inte

skjutande

till MMC

även om parterna
undersökning.
befaras

andra samhälleliga

inträder

undersökning
under

är medvetna

allvarliga
intressen

verkningar

träds för när

Om inte

att
hän-

ett förvärv
sig för

kvalificerar

en

sker endast om förvärvet

av ett fall till MMC

avslutas med en rapport

som stadgar

att genomföra

tillåtet

om att förvärvet

negativa

regler

undersökningstiden.

skett är det däremot

Hänskjutande

medföra

granskning

för

får genomföras

förvärvet

hänskjuts vidare till MMC

som ännu inte genomförts

på konkurrensen
ett långtgående

som vanligtvis

tar ställning

eller om

sätt. MMCs
till dels om
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de formella
medför

förutsättningarna

skadliga

senare frågan

effekter
beaktas

sysselsättningen,

för kontroll

från allmän
bl.a.

företagens

befunnits

skadliga har i praktiken

konkurrenskraft

slutliga

eller ålägganden

kostnadsutveckling

Storbritannien.

i regel gällt horisontella

framlagts

rapport

om iakttagande

beslutar

av särskilda

samt
fall

De
förvärv,

som

som lett

Secretary

of State på
mot förvärvet

förhällningsregler.

Tyskland

Den tyska konkurrensbegränsningsrätten
mycket

omfattande.

Gällande

Wettbewerbsbeschränkungen
typer

konkurrenslag
GWB,

Bundeskartellamt

Kännetecknande

med

kan överklagas

utövat ett omfattande

ställning.

inflytande

gegen

regler

om de

och innefattar

regler

av Bundeskartellamt,

Berlin.

Beslut

träffade

den
av

i domstol.

för förvärvskontrollen

av dominerande

primärt
i

Gesetz

detaljerade

förfaranden

säte

till andra länder

i Tyskland,

innehåller

Lagen tillämpas

konkurrensmyndigheten

missbruk

är i förhållande

av konkurrensbegränsande

rörande förvärvskontroll.
tyska

på teknikutvecklingen,

nivå om konkreta åtgärder skall vidtas, såsom förbud

2.3

av den

av höga marknadsandelar.

Sedan MMCs

flesta

och

utanför

dels om förvärvet

Vid bedömningen

inverkan

effektivitet

företags

politisk

synpunkt.

förvärvets

engelska

till uppkomsten

varit uppfyllda,

är dess anknytning

till

begreppet

Den tyska begreppsteorin

på den nordiska

har härvid

rätten och även influerat

EGs konkurrensregler.

En generell

förutsättning

för

förvärvsreglemas

farandet faller under begreppet sammanslagning
s.k. catch-all
företag

clause

inflytande

är att för-

Zusammenschluss.

stadgas att alla slags förfaranden

uppnår ett dominerande

sammanslagning.

tillämplighet

I en

som leder till att ett

i ett annat företag anses utgöra
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Det avgörande
När

är således om förvärvet

det gäller

förvärv

medför ett dominerande

av ett företags

aktier

inflytande

uppkommer

röstetalet.

I andra fall prövas förutsättningslöst

dominerande
av

om det sammanlagda

inflytande.

innehavet

blir

identiska

s.k.

erforderlig

gemensamt

av två eller flera företag omfattas.

anmälningsskyldighet

involverade
föreligger
minst

på 20

förstärks

eller

anmälningsskyldighet

DM.

Denna

företagsförvärvets

tyska

Den

de involverade
världsbasis
miljard

innehåller

Förhandsanmälan

när minst

skall

dock

transaktionen

tvâ företag

även

konkreta

förstärker

att

500

motsvarar

snarast efter

vardera

bedömningen
förvärvet

marknadsdominerande

ställning

i situationer

när ett av

2 miljarder

DM på

har en omsättning

skall genomföras

på l

enligt lag och

bank- och försäkringsbranschema.
är det inte tillåtet

tillämpning

av ett

skall

obligatorisk

om

att genomföra

inom ramen för vissa tidsgränser har

inte föranleder

en marknadsdominerande

konkurrenter,

av de

på 20 %. Vidare

regler

motsvarande

förhandsanmälas

innan Bundeskartellamt,

meddelat att förfarandet

huvudregeln,

något

om

fullgöras

är obligatorisk

rätt detta gäller företrädesvis

Skall ett företagsförvärv

den

eller

world-wide

DM samt fall där sammanslagningen

delstatlig

som leder till att en

genomförande.

företagen har en omsättning

eller

av

om antalet anställda i företagen uppgår till

anmälningsskyldighet

lagstiftningen

förhandsanmälan.

styrelser

för förvärv

företagen redan innan hade en marknadsandel

l0 000 eller den totala omsättningen

miljoner

Vid

gäller för förvärv

% uppnås

minst hälften

som kontrolleras

ventures

i efterhandföreligger

Anmälningsskyldighet

marknadsandel

leder till ett

sammankopplade

Även joint

dominans.

25 % av

motsvarar

om förfarandet

konstituera

viss storlek.

anges att ett tillräckligt

Bland annat anses åtgärder varigenom

styrelseledamötema

En obligatorisk

inflytande.

företagsförvärvs

förbjudas

såvida

ställning.

föreligger

av förbudsreglema.

det

tillåtlighet
leder

I lagstiftningen

när ett företag

inte är utsatt för någon betydande konkurrens

till

är
eller

anges att

inte har några
på den relevanta
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eller behärskar

marknaden

I detta avseende
potentiell

lagstiftningen

ställning.
typer

som leder

till

Det skall tilläggas

blygsam
ingripit

ökning

ställning

det en möjlighet

överstiger

marknadsandel

för ett förbud

§24

1.

Regeln

konkurrensen

mer gynnsam

företagen eller samhälleliga

man

om ca 1 %.

skulle vara uppfyllda

nämligen om förvärvet

finns

avser dock

endast skapandet

marknadsstruktur.
synpunkter,

medför en förbättring

de negativa effekterna

som överväger

koncentration

har

trots att en marknadsdominerande

förfarandet,

av konkurrensförhållandena

I praxis

betydelsefulla.

kriterierna

ställning skapas eller förstärks,

l3.

som leder till en mycket

en ytterligare

att fria

se

är även förvärv

som inneburit

Även om de formella

och diagonala

av en redan existerande

av marknadsandelen

mot förvärv

en dominerande

förstärkning

att när det gäller

marknadsdominerande

varje

Särskilt kan nämnas att dominerande

om marknadsandelen

presumeras

uppställer

fångar upp alla slags

vertikala

horisontella,

dvs.

särskilt 23 a om konglomeratförvärv.
ställning

förstärker

eller

Det skall påpekas att presumtionsreglerna

av företagsförvärv,

föreligger

syftet att fånga upp i princip

det bakomliggande

av koncentration

Till ledning

Dessa uppvisar en hög detaljerings-

vissa fasta presumtioner.

grad och avspeglar
form

om marknadsdominans

av frågan

för bedömningen

och innovationsgrad.

utvecklings-

marknaden samt marknadens

resurser,

den relevanta

etableringshinder

förekommande

konkurrens,

finansiella

marknadsandelen,

särskilt

beaktas

till sina konkurrenter.

i förhållande

marknaden

Fördelar

av ökad

av en för

för de inblandade

t.ex. bevarande av arbetstillfällen,

tas inte i beaktande.

Det kan nämnas att man i praxis förbjudit
ställning

marknadsdominerande
under

förutsättning

angränsande

att

marknader.

företagsförvärv

sammanbundits

företagen

var

genom vilket

med finansiella

verksamma

en

resurser,

besläktade

eller

147
I de fall då ett företagsförvärv
från förbudet
förvärvets

även från allmän

amts beslut överklagas

inför

Det bör dock framhållas

anses leda till

i att ett tämligen

förstärka

eller

ger möjlighet

trots att tillämpningen

på konkurrensen

förfarandet.

I praktiken

i Bundeskartellamt

får tillämpningen

sägas vara liberal och försiktig.

gäller

handslösningar.
märksammade

i regel
Ett

fall,

Messerschmidt,
huvudsak

någon form

släppt

fåtal
bl.a.

av ingripande

går

att beakta de verkliga

från allmän

är knuten
synpunkt

av förvärvskontrollen

förvärv

från Bundeskartellamts
I flertalet

förvärv.

fall

nyligen

mellan

sida.

nås underupp-

Daimler-Benz

och

efter en övergripande
som

ca

I några

domstolsprövning.

till

samgåendet

har ekonomiministern
igenom

skall

Endast några procent av anmälningarna

horisontella
fall

Det

huvudsakligen

Någon bedömning

ställningen.

stort antal

marknadsdominans.

företas dock inte i det rättsliga

Dessa fall

till

dock tillämpningen

anknyter

resulterar

också påpekas att den tyska regleringen

leder till

av

att de fasta regler som finns avseende tolkningen

marknadsdominans

till den dominerande

präglats

vilket ger ett smalare tillämpningsområde.

ställning

begreppet dominerande

800år

kan Bundeskartell-

domstol.

Den tyska regleringen

den amerikanska.

förfaranden

Vidare

synpunkt.

att bedöma

kan sägas att den tyska förvärvskontrollen

Sammanfattningsvis

av begreppet

kan dispens

som har möjlighet

sökas hos ekonomiministern

effekter

effekterna

av Bundeskartellamt

förbjudits

Bundeskartellamt

bedömning
bedömt

som

otillåtna.

Ekonomiministern
aspekter,

kan ta hänsyn till

t.ex. sysselsättnings-

förhållanden

och exportaspekter.

som

i

rör konkurrens-
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2.4

Norge

Införande

av förvärvskontroll

blivit

införd.

nyligen

Särskilt

företagits

av den danska lagstiftningen

som hade övervägts
har

utvecklingen

I Finland

inte innefattat

varit

och Finland men har

den

inhemska

omarbetning

och som lett till införandet

De två huvudskäl

marknadens

har införande

kan

KBL

dominerande

av lagstiftning

konkurrensverket

ålägga

på marknaden

införts

prisrådet

ingripa

väsentlig

begränsning

avsedd

formaliserad
I motiven

som kan

Detta stadgande

Enligt

denna kan

till

eller

förstärker

en

som skulle

vara

till

för

av förbud

mot förvärvet,

för att motverka

till skada för allmänna

bör parterna

skada

ges tillfälle

att

intressen.

att

Innan

med på en

av saken.

se Pristidende
att

som leder

eller andra bestämmelser

fattas om ingripande

har

1988 genom att regler om

kan ha formen

konkurrensen

§

effekter.

tillkommit

av konkurrensen

påbud om aktieavhändelse
begränsar

i

ll

som

att anmäla företagsförvärv

bedriftserverv

Ingripande

Enligt

näringsidkare

en

som en ny § 42 a i prisloven.

mot

interesser.

lösning

avvisats

en viss lagstadgad anmälningsskyldighet.

ställning

bedriftserverv

I motiven

och

av 1988 års nya lag om konkurrensbegränsningar.

I Norge har däremot förvärvskontroll

frivillig

storlek

förvärvskontroll

om

har bedömts kunna ha vissa förebyggande

beslut

som härvid

begränsade

antas få en betydande inverkan på konkurrensförhållandena.

förvärvet

något

på området inom EG.

Man har dock infört

almene

som

införande av dylik kontroll,

på utredningsstadiet.

samband med tillkomsten

finska

i Danmark

kan noteras att den omfattande

av 1989 års konkurrencelov

anförts

har övervägts

motsvara

den

anmälnings-

framhålls

1988 nr 10 framhålls
svenska

lagens

att termen bedriftserverv

term

företagsförvärv.

eller förhandsgodkännandeordning

att man vid bedömningen

är

Någon

har inte införts.

bör ta särskild hänsyn till den
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konkurrenssituationen

internationella

av importkonkurrens

och förekomsten

och nyetableringsmöjligheter.

Till

anknyter särskilda administrativa

stadgandet i prisloven

dessa framgår att prisdirektoratet,

lösningar

skall söka uppnå frivilliga
direktoratet
uppställs.
slutliga

som administrerar

hos prisrådet

ansöka

Av

i första hand

Särskilda

ingripande.

skall

tidsfrister

ske senare än ett år efter det

kan

Finns särskilda

avtalets ingående.

prisloven,

och först om detta inte lyckas
om

mot ett förvärv

ingripande

föreskrifter.

skäl kan dock prisrådet

förlänga

denna frist till två år.

har 1989 prövat ett uppmärksammat

Prisrådet
förvärv

av Hansa Bryggeri,

kontroll

över huvuddelen

för

näst största bryggeri.

Norges

av bryggerinäringen

och ett minoritetsägarintresse

fall, svenska Procordia

i norsk

hade

och Falken

Nora. Prisrådet

fann

och ålade

bryggeriindustri

förvärvet

skadligt

Procordia

att avhända sig aktierna i Hansa inom fyra månader från beslutet,

såvida inte Procordia

se Pristidende

sina ägarintressen

i Nora

1989 nr 7.

EGs förvärvskontroll

företagens

för

EG-marknaden.

EG-marknaden

i sin verksamhet

konkurrensreglema

vid

äventyr

faranden.

och

ingripanden

Genom

att

för många svenska företag
handlar

i enlighet

av att kännbara

dem. Å ena sidan riskerar

undersökningar

de svenska

är således av stor betydelse

stora exportmarknader

att företagen

drabba

på

agerande

representerar

EGmarkna-

gäller för samtliga företag som agerar

EGs konkurrensregler

vikt

inom samma tid avvecklade

EG

2.5

den.

konkurrensen

Procordia

i Sverige Pripps

i Norges största bryggeri

ABs

i fall

med de gällande

sanktioner

svenska företagen

är det av

annars

kan

att bli föremål

för

av konkurrensbegrånsande

för-

Å andra sidan har svenska företag nytta av konkurrensreglema

genom att de säkerställer

en fri och obunden konkurrens

på den Gemensam-
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ma marknaden,

vilket har stor betydelse för mindre och medelstora

svenska

exportföretag.

Innan förordningen

om kontroll

av företagskoncentrationer

nr 406489

antogs i december

tillämpning

av de grundläggande

rådsförordning

1989 var förvärvskontroll
konkurrensreglema

endast möjlig

med

i Romfördraget

av

1957 art 85 och 86.

Art 85 utgör ett principiellt

förbud

mot konkurrensbegränsande

påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
art 85 p l är ogiltiga
enligt

enligt huvudprincipen

p 3 EG-kommissionen

allmän synpunkt

Alla förfaranden

framstår

som uttrycks

medge undantag

som nyttiga.

avtal som

som strider mot
i p

Dock kan

betr förfaranden

Undantaget

som från

är avsett att tillämpas

på

mindre och medelstora företag. Detta sker efter anmälan till EG-kommissionen, som handhar
ordning

den administrativa

av art 85 rådsför-

nr 1762.

Vissa vanliga

och från EGs synpunkt

rensbegränsningar
vissa mindre

har dock befriats

långtgående

tillämpningsområdet

typer av konkur-

från anmälningsskyldighet.

kommissionen

att förfarandet

avtal

ett avtal

mot konkurrensbegränsande

missbruk

av dominerande

ställning

mot konkurrensbegränsningar

85 och 86 är inte

utarbetade

EG-planet

undantagits

har
från

Företagen kan

med begäran

om ett

mot art 85.

avtal kompletteras

med ett förbud mot

i art 86. Det senare förbudet

som ett företag tillämpar

från art 85 som avser samordnade

Vidare

inte strider mot art 85 p 1 erhålla s.k.

dvs. ett besked att avtalet inte strider

Förbudet

företagsförvärv

allvarliga

genom s.k. gruppundantagsförordningar.

uttalande av innebörd
negativattest,

mindre

konkurrensbegränsande

även genom att underställa

Art

tillämpningen

förfaranden

i syfte

riktar

sig

ensidigt till skillnad

mellan flera företag.

att utgöra

men har tidigare

kontrollregler

i viss utsträckning

för

använts
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Vid

en tillämpning

86 är

art

av

begreppet dominerande

För att kunna avgöra om en dominerande

ställning.

Ehuru den praktiska

bedömningsprinciper.

competitive

ability,
sion 672

v. Commission

tämligen

1973

E.C.R.

Vidare måste innebörden

215, 1973 C.M.L.R.

medan marknadsandelar

rande ställning
finansiell

kan tillämpas

klargöras.

Här

praxis

en dominerande

att andra faktorer

såsom stark

etc. varit för handen.

slog 1973 fast i fallet Continental

den relevanta

ställning

om 20-40 % ansetts leda till en domine-

svaga konkurrenter

företagsförvärv

att

199.

% i sig konstituerar

endast under förutsättning

ställning,

EG-domstolen

förstärks

60-80

för

Can Co. Inc. v Commis-

en avgörande betydelse. Hittillsvarande

visar att höga marknadsandelar

Allmänt

interchange-

reasonable

av begreppet dominerande

har företagets marknadsandel

ställning,

3461.

E.C.R.

Corp. and Continental

se Europemballage

men även

på substituerbarhet

samma marknad

skall anses tillhöra

som kan relateras

of supply and demand on

1983

höga krav

produkt-

av

pris, användning

and the structure

conditions

kan sägas att det ställs
produkterna

kriterier

objektiva

såsom dess karaktär,

Michelin

32281

the market

utbildat

interchangeability,

inbördes substituerbarhet

hänsyn i första hand tas till

till the

i hög grad

marknaden

bestämningen

vid

Avgörande

direkt till själva produkten

Marknaden.

i det enskilda fallet har EG-domstolen

marknaden är produkternas
varvid

av den relevanta

tillämpningen

präglas av omständigheterna
vissa

att det räcker med en

uttalas i författningstexten

ställning på en väsentlig del av den Gemensamma

dominerande

avgörs dels

dels den relevanta marknaden i geografiskt

den relevanta produktmarknaden,
hänseende där det explicit

marknad

dvs. på vilken

avgränsas. Härvid

skall föreligga,

ställningen

den dominerande

utgångspunkten

grundläggande

den

måste den relevanta marknaden,

föreligger

ställning

varit uppenbara.

har emellertid

svårigheterna

Tillämpnings-

för förvärvskontroll.

som instrument

av EG-kommissionen

Can se ovan att art 86

som leder till att en dominerande

marknaden.

Domstolen

fann emellertid

ställning
att de
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faktiska omständigheterna
na inte var klarlagda

bakom avgränsningen

och att något förbud

av de relevanta marknader-

mot förvärvet

meddelas. En mängd olika hinder och avgränsningar
att art 86 i praktiken
för en utbyggd
i det faktum

inte förmår

kontroll

EG-kommissionen

fört

till

till

grundval

avspeglar

sig

är det enda i sitt slag som

EG-domstolen.

några fall åberopats som grund för informella
nen och företag som planerar

leder sammantaget

Detta förhållande

Can-avgörandet

vidare

inte kunde

tjäna som någon ändamålsenlig

av företagsförvärv.

att Continental

därför

Stadgandet

kontakter

har dock

i

mellan Kommissio-

någon form av sammanslagning

eller förvärv

se avsnitt 2.6 nedan.

Att det inte finns

hinder för tillämpningen

mot konkurrensbegränsande
förfaranden
Tobacco

fastslog domstolen

förvärv

24.

och partiella

av aktier

omständigheter

t.ex.

faktisk

Minoritetsposter
förvärv

Philip

för

som i sig eller tillsammans

med andra

eller

av en konkurrent

av tillkommande

både

leder till

överenskommelser

leder till att det förvärvande

kontroll

142

Morris-avgörandet

torde inte i sig konstituera

kan karakteriseras

Inc. v. Commission,

Det senare har stor betydelse

styrelserepresentation

av större minoritetsposter

förekomsten

85

förvärv.

av aktieposter

samarbete mellan företagen
eller

Industries

British-American

Art 85 torde härvid vara tillämplig

i konkurrentföretag.

slutsatsen att förvärv

rättslig

1987 i fallet Philip Morris
Reynolds

1988 4 C.M.L.R.

på fullständiga

förbudet

avtal i art 85 på olika former av koncentrativa

Co. Ltd BATR.J

15684,

av det grundläggande

företaget

kan strida

erforderlig

ställs det sannolikt
omständigheter

mot

kontroll

om
uppnår

art 85.
men vid

inte några högre krav

för att den totala effekten

som ett konkurrenshämmande

förfarande

i strid med art

.

Tillämpning

av art 85 vid s.k. take overs är dock förknippat

och praktiska

svårigheter.

aktioner mellan näringsidkare
område.

Vidare

bakomliggande

bl.a.

innefattas

enligt

och privatpersoner

leder den obligatoriska
avtalen till stora praktiska

med formella

ordalydelsen

inte trans-

i stadgandets tillämpnings-

ogiltighetssanktionen
problem.

Slutligen

avseende de
är det vid s.k.
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take overs dvs.

fientliga

ledning

företagets

förvärvade

svårt

av fullbordandet

Med anledning

avtal

eller

vilket krävs enligt

förordning

av EGs ministerråd

i december

i språkligt

publicerad

till en

rådsförordning

between undertakings

version

i Official

nr

som antogs

1989 och som trätt ikraft 21 september

korrigerad

för-

Detta arbete ledde fram

av företagsförvärv.

of concentration

on the control

med förslag

arbetat

av företagskoncentrationer

om kontroll

till förordningen
406489

för kontroll

för

med såsom instrument

intensivt

har EG-kommissionen

värvskontroll,

och de uppenbara

av den inre marknaden

som art 85 och 86 är behäftade

särskild

något

att

ordalydelse.

artikelns

brister

påvisa

att

föregått konkurrensbegränsningen,

samordnat förfarande

från det

som sker utan samtycke

övertaganden

1990

21 sept 1990,

Journal

No L 257.

kan indelas

förordningens

tillämpningsområde

vara

av EG-dimension;

frågan vilka

materiella

regler

kommer

förordningen

Rekvisitet
relaterar

om

förhåller

att förvärvet
till storleken

Marknaden.

För

detta

nationella

av den bildade

att ett företagsförvärv

kriteriet,

basis skall överstiga
sammanlagda

företag

koncentrativa

på den Gemensamma
inom

ramen

ECU

inom

i flera medlemsstater

skall överstiga

ca 35 miljarder

EG för vart
250 miljoner

för

kr

det

världssamt att den

och ett av minst
ECU

för-

dels att något av

dels att den uppnådda omsättningen

5 miljarder

omsättningen

Det grundläggande

krävs enligt huvudregeln

företagen har påtaglig verksamhet

s.k. geografiska

falla

hur

l i förordningen

art

utesluta mindre

skall

om

kontrollsystem.

företagsenheten.

normsystem

Till

frågan

samt

skall vara av EGdimension

tillämpningsområde

de involverade

volverade

som skall tillämpas.

förhandsanmälan

sig till existerande

skall
samt

bedömningskriterier
obligatorisk

av

av koncentrationsbegreppet

som endast har ringa eller ingen effekt

förfaranden

avgränsningen

genom kravet på att koncentrationen

definitionen

syftet är att från förordningens

ordningens

avdelningar:

i tre centrala

Förordningen

två in-

ca 1.75 miljarder
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kr,

det s.k.

loppströsklar
stället

omsättningskriteriet.Se
avsnitt 2.6 nedan.

för omsättningen

ECU. Förordningen
verksamhet

är vidare tillämplig

till EG-marknaden.

EG-marknaden

lemsstatema.

Förordningen

effekter

medlemsstaterna

fallet,

inom EG.

har dotterbolag

eller

är dock inte tillämplig

av den erforderliga

i en och samma medlemsstat.

I det sistnämnda

5 miljarder

aktiviteter

att företagen

uppnår 23

konkurrensbegränsande

omsättningen

Syftet är således att endast

på

samhandeln

det s.k.

mellan

med-

Tysklandsundantaget,

är

i EG behöriga att tillämpa nationell konkurrenslagstiftning.

är EGs fusionskontroll

exklusiv

överstiger

i

på företag som har sin huvudsakliga

förstås t.ex.

om vart och ett av företagen

av dessa be-

som tröskelkriterium

att 10 % av tillgångarna

aktiviteter

andra knytningar

I övrigt

För banker gäller

utanför EG om företagen har väsentliga

Med väsentliga

angripa

betr ev. omprövning

inom ramen för koncentrationsförordningen

i den meningen att medlemsstaternas

konkurrenslagstiftning

inte får

tillämpas.

Förordningens

tillämpningsområde

begreppet

koncentration

hållandevis

bred. Avfattningen

olika

tolkningar

avgränsas

3 i förordningen.

art

inte är helt klar.

förvärvade
definition

av aktieförvärv
företaget.

givits

i rättspraxis

får anses oklart

Definitionen

Svårighetema

är för-

som medför

innebörden

anknyter

av

för
av

till vad som

samt den föga klargörande

ett bestämmande

inflytande

i det

I sistnämnda hänseende kan nämnas att förordningens

av bestämmande

eller del av företaget

definitionen

att den konkreta

exakt förstås med en företagssammanslagning
definitionen

av

lämnar dock i vissa hänseenden utrymme

och det kan konstateras

begreppsförklaringen

även

inflytande

direkt

inte överensstämmer

Philip

Morris-fallet.

om förordningen

eller indirekt

kontroll

med den definition

av hela

som tidigare

Detta leder till att det i dagsläget

anknyter

till

själva aktieförvärvet

i sig

eller till den uppnådda kontrollfunktionen.

Avgränsningen

av förordningens

tillämpningsområde

genom att det klart uttalas att förfaranden
samordna kommersiella

kompliceras

ytterligare

som har till syfte eller effekt att

beteenden hos självständiga

företag skall innefattas
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är dock denna avgränsning

första hand skall prövas enligt art 85. I praktiken
inte

alltid

och man kan

klar

förordningens

De

bedömningsprinciperna

bedömningskriterier

nien.

därav.

skall förklaras

uttryckligen

anknyter

innebörden

av detta
praxis

EG-domstolens
effektiva
avgörande

tionsregel

till

Marknaden

till

i anslutning
väsentligt

till

hänvisas

betydelse.
infogats

den effektiva

I förordningens

väsentlighetskrav.

I vilken

begränsa förordningens
av internationell

en dominerande

utsträckning

räckvidd

konkurrens

utvecklingen

sagts beträffande
om den
är det

utan den reella minskningen

inledande

marknadsandelen

principer

inte skall anses hämma
inte uppgår till mer än

konkurrenstestet

Vidare

en

har en presum-

detta väsentlighetskrav

är oklart.

del

Beträffande

bedömningen

den uppnådda

Till

av en

eller en betydlig

ovan

att koncentrationen

marknaden.

25 % av den relevanta

vad

såvida marknadsandelen

konkurrensen

med den

hämmas det s.k. konkurrenstestet

har dock

av innebörd

för

och Storbritan-

ställning.

art 86. Vid

inte själva koncentrationsökningen
Härvid

som

genom att förordningen

dominerande

begreppet

begrepp

konkurrensen

av konkurrensen.
avgörande

eller

gentemot art 85 är betydelsefull

Skillnaden

de

förenlig

vara

förekomsten

hämmar

på den Gemensamma

konkurrens

Västtyskland

främst

mellan

normsystem

om den skapar eller förstärker

Marknaden

som väsentligt

effektiv

de nationella

i medlemstatema

En företagskoncentration

Gemensamma

en kompromiss

utgör

i

gäller

som

tillämpas

ställning

från

företag och därmed vara uteslutet

självständiga

normsystem.

materiella

närvarande

förvärvet

om

i syfte att samordna det kommersi-

istället skall uppfattas som ett förfarande
ella beteendet mellan

eller

tillämpningsområde

förordningens

under

som faller

i

förändring

företag utgör en form för permanent strukturell

ett konkurrerande

vara

av en minoritetspost

när det gäller att bedöma om ett förvärv

avgörande

som skall

kriterier

sig vilka

fråga

i

förfaranden

är att dessa undantagna

Tanken

i koncentrationsbegreppet.

har fogats

ett

kommer

att

stadgas att förekomsten

skall särskilt beaktas vid konkurrenstestet.
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2.6

Förfarandet

inom

Koncentrationsförordningen
huvudprincipen

med

att samtliga

kontrollsystem

tillämpningsföreskrifter

förvärv

område enligt beloppströsklarna

EGs

som faller

bygger

under dess tillämpnings-

måste förhandsanmälas

till kommissionen

av parterna senast en vecka efter att avtalet ingåtts, offentliggörandet
take over-anbud

Bakom

eller förvärvet

av en kontrollerande

anmälningsskyldigheten

anmälningssystemet

en förutsättning

erhålla ett besked huruvida
är det en förutsättning
och heltäckande

förvärvet

andel.

huvudsyften.

för att de involverade

Dels

utgör

företagen

strider mot förordningen

skall

eller ej, dels

skall kunna utöva en effektiv

inleds

därefter

med

ställningstagande

ett

av

rörande frågan om den anmälda, planerade koncentrationsättillämpningsområde

art 6 i förordningen.

skall parterna och det berörda medlemslandets

myndighet

av ett

kontroll.

gården faller inom förordningens
Härvid

två

för att Kommissionen

Granskningsproceduren
Kommissionen

ligger

på

informeras

tillämpligheten

om ställningstagandet.

av förordningens

normsystem

räknat från dagen efter att anmälan inkommit
kan efter ingripande

från den nationella

konkurrensvårdande

Beslut rörande

den formella

skall fattas inom en månad
till Kommissionen.

kontrollmyndigheten

Denna frist
förlängas

till

sex veckor.

Anser

Kommissionen

ordningens

att företagsförvärvet

tillämpningsområde

i syfte att fastställa huruvida

faller

skall Kommissionen
förvärvet

inom

för

ramen

för-

inleda en undersökning

strider mot förordningens

materiella

bedömningsprinciper.

Parterna åläggs enligt art 7 i förordningen
det planerade
veckor

förvärvet

därefter.

är nödvändigt

Finner
för

en skyldighet

innan anmälan till Kommissionen
Kommissionen

att säkra

att inte verkställa
inlämnats

och tre

vid en inledande granskning

att det

att ett senare beslut

kan genomföras

får
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att genomföra

åtaganden få tillstånd

ställningstagande.

slutliga

mycket

avsedd att utnyttjas

eller

Marknaden

om

Kommissionen

Beträffande

maximifrister.

eller

sig köpare

bort

att förvärva

möjligheter
uppställda

synpunkt

Regeln innebär att

under förutsättning

kravet

att

att transaktionerna

veta,

Regeln

och

eller indirekt

en kompromiss

utgör

tillgängliga

och rätten att utnyttja

rörlighet

krav

associationsrättsliga
rensrättslig

eller

visste,

i strid mot inhiberingsregeln.

marknadens

mellan

säljare

en

och kontroll

har direkt

allmänheten

vissa

efter
m.m.

aktier

inte drabbas av ogiltighetssanktionen

sådana förvärv

genomfördes

granskning

ges en specialregel.

eller motsvarande

fondbörs

tillgång

finner att företags-

föreskrifter

myndighets

i strid

med den Gemensamma

inlett

inte

och vartill

regelmässigt

som fungerar

som genomförs

av värdepapper

förvärv

som står under offentlig

marknad

vare

är förenligt

inte omfattas av förordningen,

förvärvet

medför vara

förvärv

om inte Kommissionen

är ogiltig

med inhiberingsregeln

av de

bakgrund

sparsamt.

fastslås att varje transaktion

i förordningen

I art 7 5

Kommissionens

mot

av ett redan genomfört

som en upplösning

svårigheter

torde

möjlighet

kan således

överenskomna

i väntan

förvärvet

Denna

Parterna
särskilt

med

i enlighet

och

förutsättningar

vissa

under

från kravet på inhibition.

att dispensera

möjligheter

ges vissa

Kommissionen

beslut fattats av Kommissionen.

dess att slutligt

till

förvärvet

för parterna att inhibera

utsträcka skyldigheten

Kommissionen

företag och det från konkur-

effektiv

och sanktions-

kontroll

möjligheter.

I varje enskilt fall som Kommissionen
Kommissionen

en skyldighet
tillåtlighet

rörande förvärvets
värvet

inte medför

effektiva

koncentrationens
eller

uppställda

innebörd

att inom
art

skall

förenlighet
villkor

att förvärvet

fatta ett beslut

vissa tidsgränser

10. Finner Kommissionen

en dominerande

konkurrensen

enligt art 6 beslutat att granska åläggs

som väsentligt

ställning

Kommissionen

är förenligt

hämmar

så snart alla tvivel

med den Gemensamma

godtagits

att företagsför-

av företagen,

Marknaden

utfärda

rörande
skingrats

en deklaration

med den Gemensamma

den

av

Marknaden.
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Deklarationen

kan förenas med villkor

begränsa effekterna

av förvärvet

sådan

skall

deklaration

granskningsproceduren
fallet då förvärvet

I förordningens

som i olika hänseenden syftar till att

på den effektiva

utfärdas
inletts.

konkurrensen

inom

senast

fyra

Samma tidsgräns

art 10 6

En

efter

att

gäller

för

månader

fyra

bedöms strida mot förordningens

8.

art

månader

bedömningsnormer.

anges att om Kommissionen

inte fattat beslut

inom en månad efter anmälan att inleda en granskningsprocedur

eller slutligt

beslut i frågan inom fyra månader från att granskningsproceduren

inleddes,

skall koncentrationen

Markna-

anses vara förenlig

med den Gemensamma

den.

Kommissionen
falska

får återkalla

eller

åtaganden

vilseledande

utfärdade
uppgifter

av angivna

I dylika

lämna begärda

uppgifter

bötesbelopp.

information

har

direkt

beslutsunderlag.

hos de berörda

Vägrar

till kontorslokaler

tvångsmedel.

har beräknats

kommer

art

satts

omprövas

i december

möjlighet

företagen

8 5

i

att bistå

företagen

att

kan följden

bli

att genomföra

i syfte att samla in

Kommissionens

tjänstemän

granska räkenskaper

skyldig att bistå Kommissionen

kan även uppdra

nationella

med olika

undersökande

undersökningsåtgärder.

att ca 40-50

mycket

information

företaget

förvärv

att anmälas till kommissionen

medvetet

skyldighet

Vägrar

eller att låta tjänstemännen

Kommissionen
att verkställa

ll.

art

Kommissionen

etc. är den berörda medlemsstaten

Det

eller

fatta nytt beslut utan hinder

eller lämnas felaktig

Vidare

undersökningsåtgärder

myndigheter

tillståndet

åläggs företagen en omfattande

med relevant

tillträde

förpliktelser

mot

för det givna

lämnat

tidsgränser.

Kommissionen

relevant

endast om parterna

brutit

fall kan Kommissionen

I granskningsförfarandet

höga

eller

som varit en förutsättning

förordningen.

tillstånd

högt.

inbegripet

för kontroll.

Beloppströsklamas

take-overs

årligen

Beloppströsklarna
höjd

skall

har

emellertid

1993. De gällande reglerna som berörts i avsnitt 2.5
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överstiga

mijarder

Inför

regler om anmälningar,

anmälan

Enligt

CO.

uppgifter.

Kommissionen

har

ancillary

licensavtalsklausuler,

klausuler

20306,

tions behandlar framför

20305,

avtal

notice regarding

konkurrensklausuler,
accessoriska

m.m. Det andra nya tillkännagivan-

concentrative

allt bedömningen

men även minoritetsåtagande

90C

i inköps- och distributionsavtal,

regarding

notice

påföljd.

koncentrationsförordningen

behandlar

to concentrations

för

detta att tidsfristen

medför

ang. konkurrensbegränsande

notices

i fall av gemensamma förvärv

det 90C

som rör

samt alla dokument

till

anslutning

Det ena nya tillkännagivandet

och klausuler.

klausuler

i

vidare

två tillkännagivanden

restrictions

ang omsättning,

inte börjar löpa, en för parterna nog så betydelsefull

kommissionen

utfärdat

uppgifter

ofullständiga

Lämnas

med

ställer stora krav på att parterna lämnar korrekta

m.m. Formuläret

förvärvet

Såsom

i samband

uppgifter

och detaljerade

marknadsdata

och andra

marknadsandelar

med närmare

anmälningsformulär,

att kommissionen

fordras

denna

med

kompletterats

har utarbetats ett särskilt

omfattande

får mycket

5

sänka tröskeln

hearings m.m. OJ No 236790.

tidsgränser,

bilaga till denna förordning
formulär

att vilja

har utfärdat en förordning

Kommissionen

tillämpningsregler.

1.75 miljarder

ca

koncentrationsförordningen

har

två in-

ECU.

ECU till 2 miljarder

ikraftträdandet

ECU

ambitionen

har gett tillkänna

Kommissionen

och att den

kr

och ett av minst

EG för vart
250 miljoner

skall överstiga

företag

volverade

35 miljarder

ECU ca

inom

omsättningen

sammanlagda

kr.

5 miljarder

sammanlagt

skall

på världsbasis

totala omsättning

företagens

innebär att de involverade

and cooperative

opera-

av olika former av joint ventures

och korsägande i aktiebolag,

styrelserepresen-

tation i annat företag m.m.

En svårbedömd
de materiella
att ingripa
spänning

fråga är självfallet

bedömningskriteriena
mot anmälda

mellan

hur kommissionen

att tillämpa

och i vad män man i realiteten

företagsförvärv.

en mer strikt

kommer

kommer

Det är lätt att här förutse

konkurrensrättslig

bedömning

en

och bredare
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ekonomisk-politiska

hänsynstaganden.

att konkurrensmyndigheter
att reducera

negativa

I nationell

ställer olika krav för att godta ett förvärv
konkurrenseffekter

förvärvet.

Sådana krav kan exempelvis

genomförs

eller att särskilda villkor

tingelsema

praxis är det mer vanligt

för utomstående

än att

de helt

uppfylls

konkurrenter,

leverantörer

eller distributörer.

hur pass sträng Kommissionens

bedömning

kommer

av koncentrationsförordningen

begränsad utsträckning

ingripit

inte

i syfte att säkra konkurrensbe-

att uttala någon välgrundad

tillkomsten

sig

motsätter

vara att viss del av förvärvet

Det är i dagens läge inte möjligt

Före

i syfte

uppfattning

om

att bli.

har EG endast i mycket

mot företagsförvärv

med stöd av de allmänna

reglerna i art 85 och 86. En viss praxis med stöd av art 86
ang missbruk
dominerande

företag

svenska intressen
företagen

föreligger

dock.

har Kommissionen

av

I två kända sådana fall som berört
genom informella

att avstå från att genomföra

den planerade

kontakter

förmått

företagssammanslag-

ningen.

I det ena fallet Eleventh
det svenska företaget
brittiska
s.k.

Report on Competition

Fortia

företaget Wright

AB nuv Pharmacia

Scientific

kromatograñkkolonner

medicin

en

från varandra.

Kommissionen

efter anmälan

av en konkurrent

Marknaden
kontakt

uppmärksammade
och en ingående

som

kommissionen

således

enligt

och Fortia
aldrig

pälsuppfödarorganisationen

att

i

köpa 50 % av Hudsons

pälsaktionsföretag.

Kommissionen

Bay bötfällt

resp. Wright

82 %. Efter

inställdes

15 dec 1988 förbjudit
svenska

Bay and Annings
hade dessförinnan

den danska organisation,

visade att

I det andra

med

förvärvet

på den Gemensamma

från 73 % till

samarbete

och

i ämnesblandningar

undersökning

genomfördes.

pressmeddelande

kemi

det planerade

skulle öka sin marknadsandel

mellan Kommissionen

inressenter

komponenter

det

och marknadsförde

som inom

av apparatur

avseende kromatografikkolonner

på förvärvet

Hudsons

typ

1981, p 112 hade

planerat att förvärva

Ltd vilket tillverkade

användes för att separera olika

Fortia genom förvärvet

Policy

Ltd,
efter

planerna
fallet

har

den danska
och

norska

ett engelskt
anmälan

som kontrollerade

av

13 av
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världsproduktionen,

att ålägga sina medlemmar

att sälja skinnen

endast

genom organisationen.

I sammanhanget
verkning

kan erinras

om det viktiga

som avser Storas förvärv

m.m.

fall

av det tyska företaget

och som bedömts enligt tysk, men även fransk,

Det

första

fall

som prövats

är det partiella

godkändes

i början av november

aktieägande

i både personbils-

samarbetsordning.
parterna

samgående

enligt
Volvo

och lastbilstillverkade

Lastbils-

och bussidan

inbegriper

synes ha grundat

sitt godkännande

inte tillskapade
till

eller förstärkte

förekomsten

lägre

undersöktes

av aktiv

för

det förhållandet

konkurrens

ömsesidigt

sig, eftersom

aktieägande

personbilssidan.

en dominerande

Detta

företag och en särskild

inom detta omrâde skaffade sig ett korsvist
var väsentligt

koncentrationsföroch Renault.

1990. Samgåendet

medan andelarna

hänsyn

mellan

Feldmühle

förvärvskontrollagstiftning.

av kommissionen

ordningen

ang pappersmassetill-

Kommissionen

att koncentrationen

ställning
inom

på 45 %,

och även ha tagit

den europeiska

last-

bilsindustrin.

3.

ÖVERSIKT
TROLLEN

3.1

FÖRVÄRVSKON-

AV

1 SVERIGE

Rättsutvecklingen

De regler som numera finns i konkurrenslagen
värv skall ses mot bakgrund

Den tidigare

gällande

konkurrensbegränsnin
inte befogenhet

1982:729

av flera uppmärksammade

lagen 1953:603
g inom näringslivet

till ingripanden

om företagsförförhållanden.

om motverkande

i vissa fall

konkurrensbegränsningslagen

mot förvärvet

i sig. Detta konstaterades

av
gav
av
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i

marknadsdomstolen
budsmannen

fallet

operationen

inom köttbranschen

konkurrens

förvärvet
- att

Marknadsdomstolen

en skadlig konkurrensbegränsning.
Lagstiftaren

uttalade:

som ett företagsförvärv

och för sig kan ha skadlig verkan som

innebär inte

kan inte göras i detta sammanhang.

Det kan tilläggas att det

förhandling

fallet kan bedömas innebära skadlig verkan och föranleda
annat syfte än att upplösa
utnyttjande

Konkurrensutredningen

gen svarade redan
förädlingsvärde
snabb.

företag

konstaterade

och den fortsatta
Inom

är vanliga.

flertalet

att det svenska

De 200 största industriföreta-

sysselsättning

av industrins

råder

och

har sedan dess

koncentrationsprocessen

industrigrenar

Koncentrationen

att det förelåg

fann MD

1978 se SOU 1978:9

1963 för ca hälften

med

i flera hänseenden.

ställning

präglas av en stark koncentration.

näringslivet

varit

I fallet

förvärvet.

av dominerande

i det enskilda

av ett företagsförvärv

att vissa effekter

anförda inte hindrar

mellan olika former av

Någon skillnad

avses i konkurrensbegränsningslagen

skadligt

enligt

således

har

mening slagit fast att den ändring av företagsstrukturen

marknadsdomstolens

företagsförvärv

skyddad frän utländsk

är i huvudsak
- som

i sig utgjorde

MD

av

för lantbruksko-

Samfod ledde till en sä stark dominans

styckningsföretaget

förvärv

Slakteriförbunds

hade hävdat att Sveriges

NO

Näringsfrihetsom-

Samfod.

1982:23,

MD

Dominerande

oligopol.

är också stark inom handeln.

Härtill

kommer att själva ägandet till stora företag till betydande del är koncentrerat
till

ett

litet

bedömdes
möjligt

för

erforderlig

antal

i stort sett vara positiv.
svenska företag
styrka

utveckling

Denna

ägargrupper.

och konkurrenskraft

om Sverige
särskilt

skall kunna ha en bevarad

de delar

konkurrens

Utredningen

av näringslivet

samt uppnå

vara stordriftsfördelar

Å

marknader.

på internationella

andra sidan står det klart att koncentrationen

företag

ansågs göra det

En ökad koncentration

att ta till

större

mot

inte kan gå hur långt som helst

marknadsekonomi.

som inte

är utsatta

Problemen
för

rör

internationell

eller där det finns etableringshinder.

föreslog införande

att skäl förelåg

av en omfattande

för ett ingripande,

förvärvskontroll.

skulle ärendet överlämnas

Fann NO

till regeringen
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för dess prövning

ske vid företagsförvärv
allmän

synpunkt

av en viss

samt i situationer

innebära en möjlighet

redningens

förslag

förslaget
regeringen

till

företag utan att
Ut-

stark var kritiken

Särskilt

som i sin förlängning

i ägarstrukturen

skulle

mot

innebar

att

av bestående företag.

Konkurrenslagen

De regler om kontroll
renslag

förlagts

har inriktats

till

långtgående

mindre

istället

avvisades konkurrensutredningens

särskilda

föranleder

system

utformats

för

som ett specialfall

av

Kontrollen

i 5 § l st KL.

av

ställning.

De

som

företagsförvärv

att göra ett visst företagsförvärv,

i att näringsidkaren,

får en dominerande

för en vara, tjänst eller annan nyttighet
skall marknadsdomstolen

har

lyder:

Denna bestämmelse

genom

ställning,

för regeringen

är den inom svensk konkurrens-

i fall som avses i 2 § konkurrensbegränsningen

dominerande

annat

konkurrensbegränsningar

Består

marknaden

Bland

år avsedda att verka inom ramen för

bedömning

missbruksprincipen.

regeringen.

som andra konkurrensbegränsningar.

skadlig verkan. Utgångspunkten

välkända

och primärt

skall bedömas efter samma kriterier

är att företagsförvärv
former

för

en marknadsdominerande

reglerna om företagsförvärv

enhetligt

än utredningsförslagets.

förslag om en befogenhet

att upplösa företag som missbrukar

och i samma judiciella

i 1982 års konkur-

konkurrensbegränsningsaspekterna

marknadsdomstolen

Huvudprincipen

som infördes

av företagsförvärv

är väsentligt

KL

Prövningen

rätt

Detta

av ett företagsförvärv.

skulle kunna besluta om upplösning

3.2

ett

följd

kritik.

mötte blandad

om ingrepp

företag.

mot marknadsdominerande

uppkommit

kunna

på grund

då skadlig verkan uppkommer

i marknadsdominerande

att ingripa

effekterna

skulle enligt förslaget

olägenhet av väsentlig betydelse från

som föranleder

ägarstruktur

de skadliga

Ingripande

och avgörande.

ställning

eller förstärker

söka förhindra

på

en redan

den skadliga
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Är saken av särskild vikt från allmän synpunkt,

verkan genom förhandling.
får förhandlingen

Kontrollen

syfta till att näringsidkaren

av företagsförvärv

speciell tillämpning

har således lagtekniskt

till

Till

skillnad

uppkomsten

relevanta

eller

marknaden.

skall dock

från allmän

från 2 § anknyter

utformats

synpunkt

dock kontrollen

medför

skadlig

av företagsförvärv

förstärkandet

av en dominerande

Bedömningen

av om skadlig verkan

materiellt

som en

i 2 § mot konkurrensbegränsningar

av generalklausulen

som på ett sätt som är otillbörligt
verkan.

skall avstå från förvärvet.

ställning

på den

föreligger

hänseende följa bedömningsprincipema

eller

i 2 § 2 st

KL som lyder:

Med

skadlig verkan förstås att konkurrensbegränsningen

otillbörligt

från allmän synpunkt

påverkar

prisbildningen

hämmar effektiviteten

inom näringslivet

försvårar

annans näringsutövning.

3.3

eller hindrar

eller

Företagsförvärv

företagsförvärv

Begreppet

Med

ett sätt som är

företagsförvärv

verksamhet
aktier,

inom

definieras

i 5 § 2

KL:

avses i denna lag förvärv

landet.

Som företagsförvärv

andel i handelsbolag,

som driver

av företag
räknas också

rörelse eller del av rörelse. Till

förvärv

av

företagsförvärv

hänförs vidare fusion.

Förvärvsbegreppet
Sverige.
omfattas

Förvärv

omfattar

förvärv

av företag

av företag som bedriver

således inte av kontrollsystemet,

företaget är svenskt eller utländskt.
ett svenskt

företag

hindrar

som har sin verksamhet

sin verksamhet

endast utomlands

oavsett

det förvärvande

om

Är det fråga
om ett utländskt

det faktum

i

att tillstånd

givits

förvärv

enligt

av

lagen

165

enligt

prövas

av svenska företag m.m. inte att förvärvet

om utländska förvärv

1982:617

huvudsak skilda syften prop.

med i

är att det rör sig om regelsystem

Förklaringen

KL.

165 s. 98

198182:

Här finns alltså ett

263.

system med dubbel kontroll.

Såväl fullständiga

förvärv

som partiella

förvärv

fullständiga

förvärv

avses köp

av aktie-

Med

mer

förvärvade

bolaget

ett

företags

verksamhet,

patenträtter

eller

etc.

form

i

kontrollerande

Angående ett ev. krav

av

eller

som
i

röstetalet

det
s.k.

tillverkningsavdelning,

en

av aktier

av minoritetsposter

köp

andelsposter

köp avser köp av betydande delar av

Partiella
t.ex.

s. 259.

prop.

som avser hela substansen det

samt de förvärv

i ett annat företag.

inkråmet

eller

av aktiernaandelama

än hälften

motsvarar

omfattas

vid partiella

inflytande

andelar.

eller

förvärv,

se

nedan avsnitt 4.4.

Även fusioner enligt aktiebolagslagen
omfattas
joint

Enligt

ventures samriskföretag.

5 § 3 st KL är regeln i l

av företag som ekonomiskt
näringsidkares
förvärvande

förvärv

beaktas. Lagtexten
ma ägarintressen
de ingår

eller på annat sätt.

över

En sammanhållande
företag

en grupp

självständighet
förhållanden

eller

eller

i

Företagen

koppling

som

skall

av gemensam-

kan hållas samman av att

person

äger aktier

i de olika

kan även bestå i en sådan finansiell

som i det väsentliga

kontrollen

med motsvarande

sammanhålls

Om det

sin inbördes

marknadsställning

som

att en fysisk

ställning.

som mist

företag

gruppens

talar om näringsidkare

i en koncern

företagen.

en dominerande

i en grupp

således

på en koncern eller en grupp

som en enhet, och som genom en

sett framstår

ingår

det

är

tillämplig

får eller förstärker

företaget

självständighet,

makt

som sker i samband med s.k.

samt förvärv

av förvärvsbegreppet

föreningar

resp. lagen om ekonomiska

över

verkningar

berövar

råvaruleveranser
prop.

198182:l65.

dem

eller

i

deras
andra
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Dominerande

3.4

för kontrollen

Grundläggande
l

förutsätter

KL

ställning

marknadsställning

av företagsförvärv

att förvärvet

på den relevanta

medför

är att ingripande

en dominerande

eller förstärker

marknaden.

För att kunna avgöra om ett företag har en dominerande

bestämma

man

marknaden.
definierad

Som förut

dels

t.ex. byggmaterial.

produktmarknaden,

som är stort på en snävt

vid

substituerbarhet
till

hänsyn

bestämningen
utbytbarhet.

egenskaper,

omfattar

tendensen

mot

användning,

s.k.

produkternas

är

utbytbara

byggtapeter

sig till

i det nedan behandlade

och

Således

billigare

endast en del av den större färgmarknaden.
i MD

har

papperstapeter
1983:2,

MD

1986:27,

MD

Alcro-

utgöra en egen marknad och inte

Beckers, ansågs konsumentfärgmarknaden

angående marknadsbegreppet

fallet

m.m.

den internationella

utgöra en egen marknad skild från den större tapetmarknaden
Boråstapeter

med

uppfattning

avnämarnas

marknadsavgränsningar.

smala

funnit

en hel region.

som är inbördes

Svensk rätt ansluter

tämligen

marknadsdomstolen

produktmarknaden

av

Produkter

pris,

samma marknad.

tillhör

bestämd,

Pâ liknande sätt kan ett företag vara stort om marknaden

begränsas till en viss ort men litet om marknaden

Avgörande

måste

geografiska

vara litet på en vidare

tegel,

t.ex.

den

dels

nämnts kan ett företag

produktmarknad,

ställning,

Vid marknadsavgränsningen

man först bestämma den relevanta marknaden.
måste

enligt 5 §

1989:18,

Beträffande

MDs

Esselte-fallet,

uttalande

se avsnitt

4.3

nedan.

Vid

bestämningen

möjligheter

av den geografiska

och transportkostnader

marknaden

har vanligen

stor betydelse. För flertalet

torde hela landet vara en enda marknad och marknaden
Sverige.
funnit
med

I ett avgörande

Malmö-Lund-omrädet
hänsyn

främst

till

om fabriksbetong

industrivaror

kan vara större än

har dock marknadsdomstolen

vara den relevanta
transportkostnadema

transport-

geografiska
MD

1986:21,

marknaden,
Sydsten.
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Marknaden

ofta

är

servicenäringar

Av

avgränsad

lokalt

l98l82:l65

prop.

framgår

att kontrollsystemet

vertikala

förvärv.

vilket

Mot bakgrund

s. 100.
anses

nödvändigt

att överge anknytningen

till en enstaka marknad.
ingripa

agera

utan

konglomeratförvärv

att ta nämnvärd
jfr

ramen för ett kontrollsystem

till

s. 257.

de uttalanden

som gjorts av marknadsdomstolen
1989:18,

sandelen en avgörande betydelse.

också andra faktorer

teknologisk

eller

procentsatser.

räcka för dominans.

Marknadsdomstolen

Se

har marknadprocent eller

Är marknadsandelen

vid bedömningen

såsom finansiell

lägre,
styrka,

konkurrentemas

överlägsenhet,

annan kunskapsmässig

Alcro-

av Curt Enström

Är denna mycket hög 60-80

ca 40 % eller något därunder

storlek och styrka m.m. En marknadsandel
kan många gånger

1986:27,

i MD

Vid bedömningen

än mer torde företaget alltid vara dominerande.

potentiella

och

Detta belyses även av

gällande Esseltes förvärv

nedan avsnitt 4.3 angående dessa förvärv.

om det kan

ställning

konkurrenters

198182

som

marknaden.

på den relevanta

reaktioner

Beckers och MD

det

att i praktiken

hänsyn
prop.

är

därmed inte möjligt

konkurrenters

kommer

kan dock det sagda

är att ett företag har en dominerande

Utgångspunkten

l98l82:l65

bedömningen

inom

ställning

en dominerande

omfattas i och

prop.

utformningen
av

och

av den konkurrensrättsliga

Det förefaller

mot konglomeratförvärv

förutsätter

av lagförarbetena

bedömning

en

inte bara horisontella
konglomerat

s.k.

av den lagtekniska

Vid

diskutabelt.

framgår

proposition

och regeringens

omfattar

i princip

Även diagonala förvärv

för sig av lagtexten,

och

s. 601.

slutbetänkande

konkurrensutredningens

detaljhandel

gäller

det

när

Man kan dock

inte

på fasta

har funnit att ett samgående mellan två

slakteriföreningar,

som lett till en marknadsandel

marknadsdominans

i nuläget MD

1990:24,

på ca 40 %

Skanek ..

KBS.

ledde till
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3.5

Skadlig

verkan

Det faktum att ett företagsförvärv
marknadsställning
fordras

vidare

är inte

tillräckligt

att påtaglig

begreppet

skadlig

bestämmelsen

verkan

kan betraktas

som otillbörligt.

I praktiken

har förekomsten

ifrågavarande
därför

marknaden

stor betydelse.

påverkan

konkurrensbegränsande
om en bedömning

Det faktum
allmän

vilka effekter

att ett förvärv

eller

uppkomna

tillbörlig.

intressen
Här

t.ex.

konkurrens

etc..

på den

av företagsförvärv

Beträffande

av förvärvet

på längre sikt
de

av

blir det således ofta fråga
torde

fallen visar också att

är ytterst komplicerad.

endast kan angripas

om det är otillbörligt
av samhällelig

konkurrensbegränsningen

som möjligen

får

saknas eller

effekterna

fåtaliga avgjorda

av förvärvet

kan nämnas

arbets-

När det gäller de s.k. effektkriterier-

leder till att andra förhållanden
ursäktar

beaktas

som den ökande koncentrationsgraden

konkurrensbegränsningen

samhälleliga

bedömningen

försörjningsberedskap

Kontrollen

av

från allmän synpunkt

där utländsk konkurrens

prisnivån.

De hittills

av effekterna

synpunkt

motiverar

på

verkningarna

föra med sig i framtiden.
bedömningen

några av de s.k.

stor vikt vid branschens utvecklingsförmåga

framtida

enligt

försvarande

eller potentiell

i endast ringa omfattning.

na fästs särskilt
samt

av aktiv

i

utgår

verkan

samhällsintressen

värderingar,

störst betydelse för marknader

förekommer

För att skadlig

dels att förfarandet

även andra

och regionalpolitiska

etc. Bedömningen

I den sistnämnda

konkurrensaspekter

Det

skadeverkningar

effektivitetshämmande,

uppfylls,

marknads-

ingripande.

krävs dels att något eller

prispåverkan,

annans näringsutövning

förutom

i 2 § KL.

en dominerande

för

för konkreta

försämrad effektivitet

skall föreligga

effektkriteriema

såsom grund

fara föreligger

form av monopolprissättning,
från

leder till eller förstärker

måste

måste

således

natur som

beaktas.

vägas

från

mot

Den
andra

kan göra konkurrensbegränsningen

förhållandet

möjliggör

företags- och samhällsekonomiskt

garanterar

sysselsättning

att

företagssammanslagningen

eftersträvade

stordriftsfördelar,

i regionalt utsatta områden, uppfyller

lokaliserings-
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För

förbjuda

kunna

skall

kriterier

nu behandlade

Det fordras

föreligger.

s. 258.

till ingripande

Betydelsen

effekter

från allmän

bestämmelser

hos i 19-23 §§ KL.

KLs

synpunkt.

för

En grundprincip

Marknadsdomstolen
att

inte vara av

därför

NOs talan

i övrigt.

NO

av företagsförvärv

är det i 19 § fastslagna

NO

av företagsförvärv

Denna innebär

resp MD

konkurrensbegränsande

präglas

finns

kravet

på

att det ingripande

av en modifierad
resp. det dömande

i första hand genom förhandling
de från allmän synpunkt

parterna skall undanröja

förfaranden.

konkurrensbegränsningslag,

möjlighet

%.

ogillade

avseende handläggningen

kontroll

förhandlingsprincip.

års

skulle leda

skyndsam handläggning.

regler

organet

92

Domstolen

hos

Handläggningen

särskilt

prop.
i mark-

klargjorts

Saken befanns därför

skadlighetsbedömningen

utan att gå in

Särskilda

angelägna fallen

inte var av sådan art och omfattning

berördes.

samhällsintressen

3.6

att

begränsa

att

för pappersmassa. Förvärvet

av blekmedel

fann dock att förvärvets

vikt

härmed

har nyligen

av stark marknadsdominans

uppkomsten

särskild

är

de verkligt

av detta spärrekvisit

för främst tillverkning

väsentliga

Avsikten

till endast

härutöver

avgörande MD 1990:25, Eka Nobel. Fallet avsåg ett företag

nadsdomstolens

till

föreligger.

skadlighet

möjligheten

av ett

Således krävs att en särskilt

saken är av särskild vikt från allmän synpunkt.
kvalificerad

genomförandet

räcker det dock inte med att skadlig verkan enligt general-

företagsförvärv
klausulens

s. 50f, 557ff.

198l82:165

att marknadsdomstolen

på världsmark-

i syfte att klara konkurrensen

kapital- och knowhow-resurser
naden etc. prop.

för nödvändiga

skapar förutsättningar

målsättningar,

eller industripolitiska

att rikta rättsligt

ger

med de berörda

skadliga verkningarna

Till skillnad frän sin föregångare,
konkurrenslagen

bindande sanktioner

även

mot företag.

av
1953

en generell

Sanktionsmöj-
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lighetema
gäller

skall dock i princip

förfaranden

utnyttjas

som andrahandsaltemativ.

avseende företagsförvärv

framgå av det följande,

förhandlingsvägen

som tydligt

är,

den i praktiken

När det

kommer

att

helt dominerande

aktionsformen.

Någon

anmälningsskyldighet

för

Parterna kan dock på frivillig
i syfte att få fastställt

snarast

anmält

väg anmäla förvärvet

om det planerade förvärvet

gen. Detta sker i praktiken
parterna

förvärvet

till

åtgärd såvitt avser förbud

NO,

strider mot konkurrensla-

måste NO enligt
förvärvet

Har emellertid

20 §

2 p KL

l

eller att lämna det utan

eller åläggande enligt 6

såvida inte näringsidkaren

sakförhållanden

av väsentlig

inte.

till NO för granskning

Om NO beslutar

utan åtgärd kan han inte vid ett senare tillfälle

det skall förbjudas,
föreliggande

föreligger

endast i begränsad utsträckning.

besluta antingen att undersöka

lämna förvärvet

i förvärvsfall

parterna

har lämnat oriktig

att

påkalla att
uppgift om

betydelse för ställningstagandet

i

beslutet.

På några områden krävs dock, såsom berörs närmare sist i detta avsnitt,
fusioner

måste anmälas till och lämnas utan åtgärd av NO.

Vanligare

än egentliga

informella

meddelanden

genomföras.
tidsfristen

Dylika

anmälningar
att

om

meddelanden

till

förvärv

NO

av förvärv

planeras

torde i allmänhet

eller

är i praktiken
är på väg

att

inte utlösa den särskilda

för NO enligt 20 § KL.

NO kan vidare enligt 27 § KL ålägga t.ex. särskilt förvärvsintensiva
att i förväg anmäla planerade
en fortlöpande

uppföljning

koncentrerade

branscher

bryggeri,

att

förvärv.

Det kan nämnas att inom ramen för

av konkurrensförhällandena
bl.a.

företag

cement,

vissa

andra

inom vissa starkt
byggnadsmaterial,

glass har de inom branschen aktiva företagen åtagit sig att anmäla

så snart ett avtal om förvärv

har slutits.
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I övrigt
vilket

han så snart anledning
1 p KL,

§ l

t.ex. kunder,

aktörer,

företrädare

leverantörer,

andra

och

intressenter

berörda

från

till

lita

får NO

Därvid

undersökning.

som kan införskaffas

information

skall särskilt besluta om enligt 20

finns därtill

fördjupad

s.k.

till bedömning,

ta upp företagsförvärv

eget initiativ

har NO att

organisationer,

för fackliga

kommuner

m.m. eller genom dags- och fackpress samt näringslivskontakter.

En annan

viktig

är Statens pris- och konkurrensverk

företagsförvärv

om pris-,

upplysningar

landen ger SPK befogenheter

och

av

som på begäran,

SPK

med NO

marknadsförhållanden.

rörande pris- och konkurrensförhål-

att från företag

och förhållanden

konkurrensbegränsningar
Möjlighet

konkurrens-

om uppgiftsskyldighet

Lagen 1956:245

utredning

NOs

eller inom ramen för löpande kontakter

kontakter

vid informella
lämnar

med

i samband

informationskälla

uppgifter

infordra

som rör

prisbildningen.

som inverkar

se närmare 3

finns även för SPK att meddela vitesföreläggande,

och 6 §§ USkL.

Enligt

skall vid registrering

25 § aktiebolagsförordningen

av en fusion

inte har förbjudits.

enligt 20 § 1 st KL eller att fusionen
föreningar

gäller den motsvarande

registreras

av länsstyrelsen

åtgärd enligt

För ekonomiska
inte får

regeln att godkända fusionsavtal

om inte NO har beslutat

20 § 1 st KL

utan åtgärd

fusionen

besked av NO att denne lämnat

ges

hos patentverket

föreningslagen.

l2:5

införts i 1987 års bankaktiebolagslag,

7 kap 4 § 2

lämna fusionen

En liknande

utan

regel har

sparbankslagen

och 10

kap 4 § 2 st föreningsbankslagen.

3.7

NOs

NOs granskning

praxis

igångsätta en fördjupad
omfattande

flera stadier.

sker

informella

undersökning
kontakter

§-beslut fattas genomförs
uppgifter

från bl.a.

Innan ett formellt

enligt 20 § l st KL har NO vanligtvis

med de inblandade

också en preliminär

konkurrenter,

beslut fattas att

företagen.

utredning

förvärvspartema,

Innan ett 20

i vilken

leverantörer,

redovisas
kunder
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etc. Det skall poängteras att de flesta fallen antingen avskrivs
stadium i handläggningsproceduren
mellan NO och förvärvspanerna
förbinder

sig

att göra

eller avslutas med att överläggningama
leder till en överenskommelse

vissa

åtaganden.

överenskommelser

och någon sanktion

överenskommelsen

bryts.

Vid den preliminära
förvärvspartemas

utredningen
huvudsakliga

konkurrens

rotlama

mot företagen

och

storlek,

och deras

de

storlek,

dessa marknader,

samt vissa karakteristiska

kontraktion,

1986

undersökning

-

de största
konkurrens-

egenskaper hos

etableringsförhållanden,

31 december
Av

enligt

substitut-

undersökning

st KL.

Preliminär

i beslut

om

utredning

av

De allra flesta ärenden

har således resulterat

om att inte vidtaga ytterligare

nio fall

visar att NO har beslutat om fördjupad

i endast ett fåtal ärenden.

tagit upp på eget initiativ,

1989 har NO fattat beslut i 205

dessa resulterade

20 § l

företogs i 93 fall. Ärendena

st KL inte har varit uppfyllt

kontakter

åtgärder eller att lämna förvärvet

utan åtgärd.

redan efter dennes informella

I vissa fall har emellertid

med de berörda företagen,

i 5 § l

eller att skadlig verkan enligt 2 § inte ansetts

Detta kan av NO ha konstaterats
med företagen.

som NO

i ett beslut från NOs sida

Skälen till detta kan antingen vara att kravet på marknadsdominans

föreligga.

om

viktigare

av förvärvet

ang företagsförvärv.

fördjupad

frivilliga

etc..

Under tiden 1 januari
ärenden

är

verksamhet

företagens marknadsandelar

expansion,

åtaganden

som t.ex.

konkurrerande

marknaden

där parterna

söker NO belysa sådana frågor

som påverkas

före och efter förvärvet

Dessa

kan inte riktas

marknaderna

intensitet

på ett tidigt

förhandlingar

vilka oftast lett till lösningar

åtaganden

i syfte att mildra

gränsande

effekterna

eller

av förvärvet.

neutralisera

i form av frivilliga

de skadliga

Om tidsutdräkt

upptagits

konkurrensbe-

med 20 §-beslut,

se

avsnitt 4.1 nedan.

Redan när ett företagsförvärv
granskning

av NO ex officio,

anmäls av parterna
inhämtas uppgift

till NO,

eller upptas till

från parterna om tidtabellen
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genomförande

för förvärvets

Enligt

promemoria

NOs

särskilda

eller åläggande blir aktuellt.

undersökning

denna kan leda till att NO begär att MD skall förbjuda
hos NO ansvarar för utredningen

viktigaste

förvärvspartemas

väsentligt

att

prioriteras

och

skall

Frågorna

bör tillställas

förvärvspartema

fördjupad

undersökning.

Därefter

formation,

synpunkter

förvärvspartema
Erforderliga
vilket

kunder,

kontakter

i relevanta

spektionen.

m.m.

När

Enligt

utkast till
lämna
veckor.

framställning

till

därför

förvärvsparterna.

konkurrenter,

om

samlar

NO

in in-

i förvärvsärendet

än

det lokala facket etc..
stadium,

ha skett på ett tidigare

med bank- resp. försäkringsin-

handläggningens

olika

faser

kan

det

från parterna.

skall senast

det insamlade

synpunkter

under

bör

ha högst två veckor

tiden

från andra intressenter

fall även gäller kontakter

promemorian

undersökning,

Under

med SPK förutsätts

komma en förhandlingsinvit

till

skall förvärvsparterna

leverantörer,

som helst

frågor

Denna

att det är

inom en vecka från beslutet

med sitt yttrande.

på sig att inkomma

snabbt.

sker

skriftliga

ske genom

av sina samt

i promemorian

Det framhålls

informationsinsamlingen

Den som

mer omfattande

innan

i ärendet,

argument

samt att

med förvärvsparter-

en genomgång

ha gjort

insamlas från parterna.

information

förvärvet.

skall ha nära kontakt

promemorian

enligt

skall

förbud

påpekas vidare att förvärvspar-

I promemorian

om NOs beslut om fördjupad

tema skall underrättas

och

ske vid vissa

och skall alltid

t.ex. när 20 §-beslut fattas och när interimistiskt

tillfällen

na. NO

stf NO

NO eller

i

utredning

efter det att preliminär

under granskningen

sker fortlöpande

rotlama

m.m..

undersökningar

fördjupade

om

Samråd mellan

föreligga.

beslutsunderlag

inletts,

1988-04-27

skall senast tre veckor

förvärvsärenden,

administration

försäljning,

av tillverkning,

integration

eventuell

till aktier e.d.,

övergång av äganderätten

dvs.

åtta veckor

materialet

om fördjupad

hos NO ha sammanställts

marknadsdomstolen.

på detta begränsas

efter beslutet

till

Förvärvspartemas

en, i undantagsfall

Den tid som sedan återstår av de tre månader NO har

begära marknadsdomstolens prövning

enligt 20 § 2 st KL,

till

ett

tid att
högst

två

sig att

används till att
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analysera

parternas argumentation,

om eventuella

lösningar

av en framställning

genomföra

förhandlingar

och att i förekommande

till domstolen.

fall slutföra

utarbetandet

Det kan dock påpekas att i praktiken

även handläggningen

hos NO utvecklas

i det särskilda

och den mall som promemorian

fallet

med parterna

på olika sätt beroende
anvisar

kan

faktorer
följs därför

många gånger inte eller endast delvis.

3.8

Förfarandet

någon

Om

inför

förhandlingslösning

förvärvspartema

kan

NO

föra

MD

inte

nås mellan

talan

i

synnerliga

skäl, kan marknadsdomstolen

21 § KL

hindra

fortfarande

utan bifall

Kolsyrefabrikemas
na för

kolsyra

avgöranden

Finner

möjlighet

Marknadsdomstolen

sparsamt.
förbud

Denna

Gas AB DFK
och industrigas.

och medför

förhandling.
förvärvet

skall

Domstolen

får

endast om saken

AGAs

verkan
härvid

kräva

leder

till

alltid

marknadsförst ta upp

na avstår

åtgärder tillgripas,

sida. Om förhandlingen

förvärvet

MDs

från

vikt från allmän synpunkt

6 § l

av aktier

KL.

5

§

såsom

misslyckas

kan

Marknadsdomstolen

som har skett

Stockholms

utan får istället ålägga företaget att avyttra aktierna 6 § 2 st KL.

Detta undantag torde även kunna omfatta förvärv
av fondkommissionär
förvärv

av de Förenade

att parterna

åtaganden från förvärvarens

fondbörs,

om interimistiskt

avsnitt 4.2 nedan.

skall domstolen

är av särskild

ett förvärv

utnyttjas

senare sin talan

förbud

olika

kan dock inte förbjuda

motiven

förvärv

NO återkallade

I första hand skall således mindre ingripande

förbjuda

handläggningen

från Norsk Hydro och avsåg marknader-

KL.

marknadsdomstolen

enligt

att ett företagsförvärv

skadlig

förbud enligt

medan

dock

se betr interimistiskt

marknadsdomstolen

dominans

fullföljs

som gällde

de berörda
Föreligger

genom interimistiskt

har lämnat NOs yrkande

i ett fall

1987 notis

och

marknadsdomstolen.

att ett företagsförvärv

pågår.

NO

utanför Stockholms

som sker genom ett offentligt

av aktier som förmedlats

fondbörs.

erbjudande.

Däremot

undantas inte
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mot ett företagsförvärv

regeringen

fastställer

det 7 § KL.

överprövning

av ärendet

allmän

utan endast antingen
Regeringen

betydelsefull

perspektiv.

inspirerande
härvid

se 2.3 ovan.

valda verkställande

Den politiskt

och industripolitik,

saknas än så länge

eftersom

ännu inte

marknadsdomstolen

mot något företagsförvärv.

Ett företagsförvärv

blir ogiltigt

delvis genomförts

har

sysselsättning etc. se prop. s. 98.

beslutat att ingripa

fastställer

om regeringen

lens beslut om förbud mot förvärvet

makten

t.ex. utrikeshan-

intressen,

och samhällsekonomiska

politiska

verkat

i ärendet och ta hänsyn till

att låta föra in nytt material

del, arbetsmarknadsPraxis

i ett

tillämpade

ekonomiministem

för

överprövningsmöjlighet

med

möjlighet

övergripande

och ekonomiskt

att den i Tyskland

Det är möjligt

ett

till att

åtgärd att den i sista hand borde bedömas av regeringen

brett ekonomiskt
ordningen

kan aldrig förbjuda

som en så ingripande

betraktas

delvis

eller

synes vara att ett förbud

det slutliga avgörandet delvis lagts på regeringsnivå
mot ett företagsförvärv

helt

Den direkta anledningen

av marknadsdomstolen.

som friats

att

skall härvid inte göra någon

Regeringen

fastställa beslutet eller vägra fastställelse.
förvärv

endast under förutsättning

blir giltigt

Ett förbud

8 § KL.

har

marknadsdomsto-

Har förvärvet

redan helt eller

skall det återgå, något som kan leda till mycket komplice-

rade situationer.

Marknadsdomstolen

har dock haft att bedöma

enligt KLs förvärvsregler.
förekommit

i fyra fall, MD

MD 1990:24, SkanekKBS
förbud

Materiell

tillämpning

mycket

få företagsförvärv

av dessa regler har endast

1986:27, Alcro-Beckers,

MD 1989:18, Esselte,

och MD 1990:25, Eka Nobel varav inget lett till

eller åläggande.

I fallet MD 1986:21, Sydsten, skedde domstolens bedömning
KL utan enligt generalklausulen

i 2 § KL.

I tre fall har NO väckt talan i MD om förbud
och 6 §§ KL,

inte enligt 5 §

men sedan återkallat

mot företagsförvärv

sin talan. Detta skedde i fallet

enligt 5
SSAB
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Svenskt

Stål

Bröderna

AB

NO

Edstrand

beträffande

aktieinnehavet

nas Gas AB NO
interimistiskt

avseende

i Bröderna

1987:375.

Slutligen

Vidare

MDs

att återkalla

avgöranden

1989: 108.

NO återkallade

dörrföretaget

avyttrat

har också ogillats

företag för framställning

SP-Snickerier

att förvärvet

BorDörren

läggningen
granskning

mot

Som kommer

inslag
är

för

och därmed

ansågs i

på dörrmarknaom interimistiskt
av ett

till MD i ärendet NO

Swedish

Matchs

förvärv

av

att närmare behandlas i avsnitt
sedan parterna meddelat

handläggning

i handläggningsproceduren

förknippad

med

finns ingen tidsgräns.

skall så snart han finner anledning

skyndsamhet

19

är att varje

olika

tidsfrister.

Enligt

20 § l

För

steg i hand-

NOs

informella

KL gäller dock att NO

att undersöka ett företagsförvärv,

besluta om detta. För hela förfarandet
med särskild

1989:217

för cellulosatindustrin.

NO dock denna framställning

Tidsfrister

viktigt

förbud

av

inte skulle komma att verkställas.

3.9

Ett

av blekmedel

från STORA.

4.2 nedan återkallade

förvärv

i fallet MD 1990:25 Eka Nobel ang förvärv

interimistiskt

om

1987 notis

denna NO

kan nämnas att NO gjorde en framställning
om

NO sin

för företagen vid en senare återgång av

mån ha begränsat den ökning av koncentrationen

1984:371

av

sin talan, med hänsyn till den

den som legat till grund för NOs talan. Ett NO-yrkande

Slutligen

återkallade

hade NO väckt talan i MD efter STORAs

Swedish Match AB NO

förbud

förvärv

av De Förenade Kolsyrefabriker-

utan bifall

skada som skulle kunna uppkomma

väsentlig

företags

I detta fall hade MD lämnat NOs yrkande

NO fann sig därför föranledd

efter att STORA

Edstrand.

av AGA ABs förvärv

förbud mot förvärvet

förvärvet.

detta

AB. NO hänvisade därvid till de åtaganden SSAB gjort

talan med anledning

3.

1986:439,

§ KL.

gäller att handläggningen

särskilt
skall ske

Från det att NO fattat ett formellt

beslut enligt

20 § l st KL att inleda fördjupad

månader

sig att fatta beslut

om frågan

undersökning

skall

föras vidare

har han tre
till

mark-
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nadsdomstolen,
Fristen

såvida inte parterna samtycker till en förlängning

kan även förlängas

föreligger,

med en månad i taget,

om synnerliga

skäl

efter beslut av marknadsdomstolen.

Marknadsdomstolen

skall fatta beslut inom sex månader från det att NOs

ansökan anhängiggjorts

vid domstolen.

fastställande

månader.

inom

tre

samtycker

parterna

av fristen.

eller

utnyttjas maximalt,
till regeringen

Även

synnerliga

men ingen förlängning

fogats av innebörd

dessa frister
skäl

förlängas

föreligger.

Om

om

fristema

att några sanktioner

har en

i form av förbud

senare än två år efter det att

slöts.

NÄRMARE

4.

kan

begärs, kan inget ärende som går

eller åläggande inte får riktas mot ett förvärv
avtalet om förvärvet

skall fatta sitt beslut om

snabbare tid än ett år. Till dessa tidsfrister

avgöras

absolut tidsgräns

om

Regeringen

OM

OLIKA

VIKTIGA

FRÅGOR

4.1

Beslut

om

NO-undersökning

I avsnitt 3.6 ovan har reglerna
beskrivits.
därtill

Därav har framgått

i 20 § 1st om s.k. fördjupad
att NO skall så snart

särskilt besluta om sådan undersökning

snarast

måste fatta ett sådant beslut då förvärvspart

NO andra punkten.
behandlats

stadium

granskningen

-

I det efterföljande

hur NOs granskning

preliminärt

Ett 20 §

första

avsnitten

av förvärvsärenden

före ett ev. s.k.

20 §-beslut,

undersökning

han finner anledning
punkten

och att NO

anmält förvärvet

till

3.7 och 3.8 har vidare
genomförs

dels

ett

dels hur den fortsatta

går till i de fall då ett sådant beslut fattats av NO.

beslut är utgångspunkten

av förvärvsärenden

för de olika tidsfrister

som anges i lagen. I förarbetena

prop.

för handläggning
198182:

165 s.
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285

Av särskild vikt är följande uttalande:

undersökning.

av t.ex. rykten eller av uttalanden

göra det påkallat

att NO mot bakgrund

på den aktuella marknaden införskaffar
som därefter

bedömning

den första

I vissa

följande

möjligheten
upphov

till

av att NO börjar

parterna

nödvändiga

detta stadium,

uttalas

handläggningen,

är att

ett förvärv
bör om möjligt

som kanske
inte tvinga
vara påkallat
det berörda

intentioner

att

löpa.

se prop.

varvid
s. 285m,

intressen

av huruvida

Vid en utvärdering

frågan ges stor betydelse

För

kan ge

uppnås därmed den fördelen

när det

i första hand skall beaktas
vilket

måste innebära

skall skjutas i förgrunden.

sådan faktor som en för de berörda företagen oförmånlig

med lagstiftarens

om enligt vanliga
Vidare

om undersökning.

föreligger

beslutsunderlaget

det

i 19 § rörande

alltså att NO skall fatta ett 20 §-beslut

är att förvärvsparternas

som viktig.

innan

ett visst företagsförvärv

och andra intressenter

att

fatta beslut i

krävas

Handlingsregeln

undersöka

ett beslut

gängse förvaltningsnormer
avsikten

uppgifter

ytterligare

snabbt. I tveksamma fall kan det likafullt

framgår

klarlägga

kan ibland

som kan försvåra

fristen i 20 § andra stycket börjar

Av förarbetena

möjlig

blir

e.d. Detta förhållande

läge meddela

i förvärvet

om saken. Redan

m. m. som försvårar

spekulationer

senare anses godtagbart

att i detta

närmare uppgifter

föreligger.

dilemma,

Ett

fram ett beslut alltför

om förhållandena

lett till att ett ärende har lagts upp.

förhållandena

s 286:

av sin kännedom

gäller dock även

skyndsamhet

principer

kan

beslutsunderlaget

nödvändiga
särskild

fall

andra

endast på

Dessa kan dock

i massmedia.

skall NO utan något dröjsmål

ärendet måste utredas. Därvid
frågan.

torde kunna

Allmänt

att fatta ett utredningsbeslut

sägas att NO inte bör vara skyldig
grundval

steget att inleda en formlig

som motiverar

måste föreligga

giftsunderlag

dvs. ett upp-

att NO måste ha fog för ett sådant beslut,

framhålls

publicitet

att
En

nämns

NOs praxis hållit sig i enlighet

måste alltså när det gäller den här behandlade
vilka effekter

och hur de uppfattas av dessa.

reglerna fått för förvärvsparterna
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I praxis

kan man iaktta

handläggningstid
enligt 20

en klar

tendens

att NO

genom att dröja med beslut om inledande av undersökning

Antalet fall där NO handlagt förvärvsärenden

ett preliminärt

stadium utan att fatta 20 §-beslut är mycket stort i förhållande
antalet fall som upptagits till prövning
1986-1989,

under

§-beslut aldrig

se ovan avsnitt

har gjorts

avseende Nordstjemans
hos NO

månader,

av NO nio
3.7.

förvärv

JCCs

från januari

fall av totalt 205 ärenden

blivit

SPK m.m.

genom

utdragen och särskilda

I ett fall

ABs köp av Bröderna

Edstrand

ABV

1989,

oktober

utan att något 20 § - beslut hade fattats.

Trelleborg

som jag

av konkurrenten

1988 till

till det totala

I vissa av de fall där något 20

fattats har handläggningstiden

undersökningar

ärendet

sin reella

utsträcker

dvs.

noterat

handlades
l år och 9

Ytterligare

exempel

AB och Travel

är

Management

Groups köp av SJ Resebyrå där ärenden handlades hos NO i 6 månader okt
1988

april

-

1989

resp. 4,5 månader okt

1989

-

feb 1990

utan att något

20 §-beslut fattades.

I ärendet om STORAs
hang i rapporten
ärendet tills 20 §

förvärv

förflöt
-

8

-

av Swedish Match berört
10 månader

beslut fattades.

i andra samman-

från det NO börjat

I flera andra viktiga

handlägga

ärenden kan noteras

att det dröjt ca 4 månader innan något 20 § - beslut meddelats. I de enskilda
ärendena

finns

inträffade

förändringar

Denna praxis
starkt

förutsatt.

NO

förhållanden

som bidragit

-

har lett till

handläggningstidema,
20 §-beslut. Härvid
i en tvångssituation.

under

flera

handläggningen

med lagens bokstav

att handläggningstiden
väsentligt

behöva preciseras

olika

faktorer

bl.a. att förvärvspartema

och syften

i företagsför-

längre än vad lagstiftaren

och andra förutsättningarna

enligt 20 § förefaller

har framhållits

eller

till fördröjningar.

i många fall har blivit

De tidsmässiga

undersökning

Från

särskilda

hos NO
förenlighet
- vars

kan ifrågasättas

värvsärenden

-

ofta

för inledande

av NO

bättre.

som skäl till

de utdragna

i vissa fall inte önskat något

måste dock beaktas att företagen i viss mån befunnit
I vissa fall

där frivilliga

åtaganden

har gjorts

sig
av
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förvärvspartema

efter överläggningar

s.k. consent-order
så att sanktioner
utdragna

hålla kvar möjligheten

undersökning

inte bör anses som mer ingripande
att 20

utan

har framkommit

§-beslut

Interimistiskt

Enligt

den nuvarande ordningen

önskemål

inledande

stora

än en sådan

fattats.

har

vara

om en omkonstruktion

och att införa ett system med förlängningsfrister

och 3 st även i förfarandets

av

enligt 20 § 2

skede.

förbud

121 § KL ges marknadsdomstolen
interimistiskt

löpa

lång tid. Vidare har påpekats att

anser dess medlemsföretag

Vidare

4.2

att genom

att väcka talan i MD.

inte tar alltför

som genomförs

Industriförbundet

tidsfristema

ansett sig tvungen

har å andra sidan poängterat den för förvärvspartema

undersökning

oacceptabel.

ha

att fristen enligt 20 § 2st börjar

undvika

av att förfarandet

en fördjupad

NO i brist på ett

för MD att fastställa ett åtagande

kan kopplas till detta

Industriförbundet
betydelsen

möjlighet

system dvs.

handläggningstider

och därigenom

med NO, förefaller

resp. regeringen

förbud för företag att fullfölja

möjlighet

ett förvärv.

att besluta om

Denna bestämmelse

lyder:

När

synnerliga

en näringsidkare
slutligt

avgjorts.

underställs

skäl föreligger,

kan marknadsdomstolen

att fullfölja
Om

regeringen

ett företagsförvärv

domstolens
enligt 7

beslut

intill

rörande

har regeringen

vid vite förbjuda
dess ärendet

företagsförvärv

ett

motsvarande

befogenhet.

Med ärende avses såväl ärende hos NO som hos MD och regeringen.
NO inte har väckt talan hos MD,
förbud

anhängiggörs

frågan

har

Om

om interimistiskt

genom särskild ansökan.

Som ovan nämnts avsnitt
sparsamt

prop.

3.7

198182:165

skall enligt motiven denna möjlighet
s. 2890.

Detta framgår

klart

utnyttjas

av lagtextens
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ordalydelse
nämnda

genom att synnerliga

ställe

betydelse

kan

i propositionen

skäl

att ekonomiska

framhålls

sättas på spel om

som ett rekvisit.

har uppställts

förvärvet

värden

fullbordas

och att det även på annat sätt kan bli svårt att slutligt

förvärvet

om de inblandade

liknande

förbud.
vilket

sättningen,
förbudsfrågan

integreras.

förbjuda

I dessa och

kan det finnas ett starkt sakligt behov av att ingripa

situationer

interimistiskt

har hunnit

av stor

sedermera

men

förbjuds,

företagen

På

Å andra

särskilt

sidan märks

gäller

har aktualiserats

om

av NO.

behovet

förvärvet

har

Det framhålls

med

av säkerhet

i om-

fullbordats

innan

i propositionen

att

besvärande osäkerhet för parterna kan uppstå i sådana fall. Dessutom påtalas
att även stora problem
fullbordat

utan endast befinner

sig på planeringsstadiet

förbud bli mindre ingripande

av ett interimistiskt

Om förvärvet

Att så även

också. Den grad av

som MD skall iaktta blir därmed enligt propositionen

restriktivitet
på förvärvets

beskaffenhet

tillmäts

och på om förvärvet

alltid sannolikheten

inte är

kan konsekvenserna

för parterna.

ett senare stadium påpekas emellertid

kan vara fallet

Betydelse

för tredje man kan uppkomma.

har fullbordats

för att ett slutligt

beroende
eller ej.

förbudsbeslut

skall

meddelas, arten och graden av skadlig verkan som skulle kunna uppkomma
samt de praktiska

möjligheterna

att förhindra

denna verkan

om förvärvet

fullföljs.

Av de undersökta förvärvsärendena

som behandlats av NO mellan åren 1983

och 1989 yrkade NO om interimistiskt
framställningar

lämnades utan bifall

av NO, varför MD

fick anledning

förbud

i MD i tre fall. En av dessa

av MD och de två övriga återkallades
att ta ställning

till om ingripande

skulle

till ytterligare

ett fall där NO yrkat om

ske.

I juli

1990 hade MD att ta ställning

interimistiskt
bifall.

förbud

och utgången

blev att NOs yrkande

lämnades

utan

Även detta ärende behandlas nedan.

I det första av fallen,
förvärva

SP-Snickerier

NO 1984:371,
av Stora

hade Swedish Match
Kopparberg

STORA

AB planerat
som

ett led

att
i
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omstruktureringen
SP-Snickeriers

av

fönsterindustrin.

dotterbolag

undersökning

interimistiskt

mot ytterligare

förbud

mot bakgrund

prövats,

STORA-koncemen

åtgärder

till fidlfdljande

NO

fann

sig negativt

BorDörren.
cernens

möjligheter

en mängd

samt en stabilt

Med

dörrmarknaden

av Swedish

hänsyn

till

fönstertillverkning

dessa faktorer

såvitt

avsåg

Match-konskulle

samarbetsav-

av övriga konkurrenter

låg import.

torde

företag.

som förvärvet

NO

konstaterade

dörrtillverkningen

samband mellan

av fönstermarknaden

inom

och som kunde

förvärvet

och genom en splittring

och SP-Snickeriers

omstrukturering
BorDörren.

vidtagits

stärktes även denna dominans av koncernens

småföretag

NO fattade

som ett självständigt

dörrmarknaden

dessutom att något produktionstekniskt
i BorDörren

förvärvet

den förstärkning

tal med andra dörrtillverkare

att

åtgärd intill dess ärendet

det planerade

starka dominans

Vidare

inför

att fortleva

till

Detta grundades

redan

medföra.

inställd

var

av förvärvet

av att vissa dispositioner

som en förberedelse

påverka BorDörrens

affären

enligt 20 § I st KL och yrkade samtidigt

enligt 21 § KL. NO ansåg detta vara en nödvändig
slutligt

för

fick ingå i överlåtelsen.

BorDörren

beslut om fördjupad

villkor

Ett

inte fanns, varför
ske utan förvärv

kunna

fann NO

att situationen

starkt talade för att Swedish Match-koncernens

förvärv

en
av
på
av

inte borde få komma till stånd.

BorDörren

Efter överläggningar

med förvärvsparterna,

som bl.a. utmynnade i åtagande

att inte före viss dag vidta åtgärder till fullföljande
till

parterna
verkställas.

NO

att den tilltänkta

NO återkallade

därefter

överlåtelsen

av förvärvet,
skulle

inte

framställningen

meddelade
komma

att

till MD om interimis-

tiskt förbud.

I fallet NO 1987:375 hade AGA
förvärva

samtliga aktier i De Förenade Kolsyrefabrikernas

från Norsk Hydro.
och gjorde
ställning

AB anmält till NO att företaget

NO inledde fördjupad

bedömningen

på såväl kolsyre-

att AGA

undersökning

genom förvärvet

som industrigasmarknaden.

avsåg att

Gas AB DFK
enligt 20 § 1 st KL

fått en dominerande
Enligt

NO uppkom
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NO

dessa marknader.

AGA

att AGA

efter kontakter

integrera

undersökning

DFK

redan vidtagits

av förvärvet;

medföra

skulle

för att

att åtgärder

som en rörelseenhet

åtgärderna varit

mycket kostsamma;

stor ekonomisk

skada för både AGA

mycket

samt att ovisshet

att utgå från

fattade sitt beslut om

när NO

redan fungerade

att DFK

att de genomförda

inom AGA;

någon NOs åtgärd;

medföra

med AGA

DFK

för NO haft anledning

med företrädare

inte skulle

av företagen

av NOs yrkande:

anförde å sin sida följande till bestridande

fortgick.

att förvärvet

ett förvärvsför-

integrationen

den påbörjade

allteftersom

bud som uppkom

21 § KL

NO anförde som stöd för

att verkställa

förbud de ökande svårigheterna

interimistiskt

enligt

förbud

med yrkande om förbud mot förvärvet.

samtidigt

förbud

om interimistiskt

yrkade

inom

och effektiviteten

på prisbildningen

fara för negativa effekter

därvid

skulle

att råda till

komma

att ett
och

dess ärendet

slutligt

förbud,

varvid

avgjorts.

skäl förelåg för ett interimistiskt

MD fann inte att synnerliga

föranledde
hänvisning

avgöranden

lämnades utan bifall MDs

detta yrkande

att återkalla

NO

sin talan

till den skada för de inblandade

vid en återgång

av förvärvet

förbud

om

1987 notis 3.

Detta

förvärvet,

med

mot

företagen som skulle uppkomma

efter det att ytterligare

integrationsåtgärder

genomförts.

var liksom

1989:108

i det ovan behandlade

I fallet

NO

STORA

och Swedish Match förvärvsparter.

köpare av Swedish Match,
genomförde
STORA

en fördjupad

genom förvärvet

innefattande

effektiviteten

ning ansågs medföra

skadlig

avsåg Swedoor
skulle

avyttra

dvs.

förvärvet

NO yrkade

Samtidigt

yrkade

Id. och fann att
totalt

för negativa effekter

vad

av annans näringsutövdärför

och i andra hand förbjuda
innebar

Swedoor AB. NO

på såväl dörrmarknaden

och försvårande

verkan.

i praktiken

Swedoor.

20 § 1 st

av trä. Riskerna

gäller prisbildningen,

första hand förbjuda

enligt

blev dominerande

som inom segmentet ytterdörrar

1984:371

I detta ärende var dock STORA

dettas dotterbolag

undersökning

NO

att MD

skulle

i

det till den del det

andrahandsyrkandet
NO interimistiskt

att STORA
förbud

intill
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dess ärendet slutligt

avgjorts.

av det i STORA-koncemen

Efter att STORA

träffat avtal om överlåtelse

ingående dörrföretaget

ägare, ansåg NO att den ökning av koncentrationen
talan i väsentlig

mån begränsats.

NO återkallade

som låg till grund för
därför

I det senast avgjorda
materiellt

fallet NO 1990: 178, har MD för andra gången haft att

pröva ett yrkande om interimistiskt

Fallet gällde Nobel Industriers
ansett det klarlagt,
genom förvärvet

vilket

förvärv

inte heller

förnekats

av Nobel,

starkt försvåra

prisbildningen

förbud

anförde

NO som synnerliga

integrationsåtgärder

en uppdelning

MD tog i sitt avgörande

verkställighetsåtgärder
ogiltigt.

innebörden

MD

bedömningen
föreligga

av 1990-07-17

Detta

påstående

innan ärendet slutligt
att åtgärderna

från

och yrkandet

§ l st 2 p KL

21 §

att

ha

av MD

inte heller skulle komma
Om ändå detta blev fallet

komma

om interimistiskt

några oåterkalleliga

förutsattes

att påverka

Med hänsyn härtill

skall att marknadsdomstolen

enligt

situationen om förvärvet

Nobel

avgjorts.

inte skulle

av förbudsfrâgan.

skäl

fasta på Nobels förklaring

som skulle starkt komplicera

den slutliga

ansågs inte synnerliga

förbud lämnades utan bifall.

i beslut MD

talan i sak, eftersom saken inte var av särskild

meddelas.

och effektiviteten

för det uppköpta företagets bestånd

att några dylika verkställighetsåtgärder

att genomföras

5

med

och som bl.a. kommer

att man på grund av N0s 20 §-beslut inte genomfört

Tilläggas

att förvärvet,

som efter kort tid kommer att

av verksamheterna

leda till att personer som är nödvändiga

uttalade

att Eka Nobel

den svenska markna-

NO har vidare gjort bedömningen

Nobels avsikter att vidta

bli

NO har

medför skadlig verkan enligt 2 § KL. När det gäller yrkandet

om interimistiskt

slutar.

mot ett företagsförvärv.

ställning

hänsyn till faran för negativa effekter
i branschen,

förbud

av Stora Kemi från STORA.

uppnår en dominerande

den för natriumklorat.

skäl

sin framställning

beslut NO 1989:217.

genom

skulle

till fristående

Bordörren

1990:25 ogillade

N0s

vikt från allmän synpunkt

och något föbud mot förvärvet

redan därför

inte kunde
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av NO om interimistiskt

skäl.

synnerliga

utmärker

grad av restriktivitet

och vilken

tillämpningsområde

bestämmelsens

är det svårt att klarlägga

enligt 21 § KL,

förbud

tyder dock på att kraven

starka skäl för interimistiskt

skett samt då part hävdar att stor ekonomisk

sådana fall där företagen ännu inte har hunnit integreras
förbud

slutligt

MD tvingas göra blir ofta liktydig

Den bedömning

synnerliga
ett dylikt

lämnar
företagen

yrkande

slutligt

förvärv,

utan bifall,
Därmed

förbud

mot

då integrationen

innebära att avsevärda kostnader
för förvärvsparter

svårigheter
återgång

av förvärvet.

interimistiskt

I Eka

i

förbudsfrågan.

för ett interimistiskt

skäl föreligga

fortgå ytterligare.

ett eventuellt
fullbordat

ställning

med den som sker inför

prövning

En

Nobel

av de inblandade

och ekonomiska

lämpningssvårighetema

betr 21

av

att verkställa
fall

företagen

torde

ett

gått långt,

uppkommer

vara svårt att

förbud i de fall där företagsförvärvet

MD

integration

och juridiska

och ev. andra intressenter

Det torde därmed

presenterade

och således

ökar även svårigheterna
I de flesta

av

När MD inte

förbud

kan en påbörjad

förvärvet.

i

tvingas därför

skadliga verkan måste ske redan på detta stadium.

förvärvets
finner

ta definitiv

1983, torde MD visa

och domstolen

mot förvärvet

förbud

ett beslut om slutligt
att

1 januari

av 21

vid tillämpningen

restriktiv

praktiken

att meddelas. Då även kraven för att

sedan KL trädde ikraft

inte har förekommit

och sannolikheten

ställs mycket högt och något sådant fall

ett företagsförvärv

förbjuda

sig mycket

kommer

i

kunna tillämpas

skulle främst

smalt. Bestämmelsen

är stor att ett slutligt

för

bestämmelsen i 21 § har, är tillämpningsområdet

att med den utformning
förbud

Detta leder till slutsatsen

förbud.

skada skulle uppstå vid ett interimistiskt

interimistiskt

fullbordats

torde krävas om förvärvet

förbud

integration

och en långtgående

högt. Särskilt

ställs tämligen

skål skall anses föreligga

som

tillsammans

och Eka Nobel,

Fallen AGADFK

med de ovan behandlade uttalandena i förarbetena,
för att synnerliga

till yrkande

fallen haft att ta ställning

Då MD i endast två av de undersökta

till

vid en

stånd ett

lämnat planeringsstadiet.

med till-

en metod

att lösa problemet

Domstolen

förutsatte att förvärvspartemas
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inställning
slutligt

var att inte vidta

avgjorts

förklaras
komma

som skulle komplicera

ogiltigt.

den slutliga

sådant fall förbjuda

förvärvet

bedömningen,

verkställighetsåtgärder

lighetsåtgärder

situationen

innan

förbudsfrågan

om förvärvet

då skulle

MDs uttalande att om så ändå blev fallet detta inte skulle

att påverka

ytterligare

verkställighetsåtgärder

förvärvet.

vidtas

torde minska

och öka MDs

risken

av att

möjligheter

att i

Det kan dock påpekas att i det fall verkstäl-

har vidtagits

av förvärvspartema

kan konkurrensförutsättningarna

och MD

allvarligt

ändå förbjuder

ha försämrats

till följd

av åtgärderna.

Ett alternativ

för att undvika

de svårigheter

interimistiskt

förbud är en s.k. standstill-regel.

att ett förvärv

inte får ske eller fullföljas

eller att särskilda

Önskemål

med

Industriförbundet.

standstill-regel

kan hämtas

tagskoncentrationer

4.3

om en sådan regel har framkommit

EGs

vid

förordning

utformningen
kontroll

om

av

konkurrenters

av

en

av före-

marknadsställ-

om ett företag kan agera utan att ta nämnvärd

och potentiella

konkurrenters

165 s. 257 och att företagets marknadsandel
denna bedömning

vid

dominans

3.4 ovan har nämnts att kravet på en dominerande

ning anses uppfyllt

reaktioner

jfr

prop.

hänsyn till
198182:

har en avgörande betydelse vid

men att även andra faktorer

behandlas de två avgöranden
härvid

beslut skulle utlösa

se ovan avsnitt 2.5.

Bedömningen

I avsnitt

under viss tid från anmälan till NO

Vägledning

från

med ett

Denna skulle kunna innebära

åtgärder från NOs sida eller särskilt

en standstill-förpliktelse.
samtal

som är förknippade

kan spela in. Nedan skall

i vilka MD diskuterat

kravet

dominans

och

använt sig av nämnda bedömningskriterier.

I fallet MD

1986:27,

Alcro-Beckers,

fick detta företag en andel av 45-50

procent av konsumentfärgmarknaden.

I beslutet uttalade marknadsdomstolen

att begreppet

inte kan ges en annan innebörd

dominerande

ställning

vid
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företaget

själv

säljarledet,

fick

få en sådan
inte att

ansåg emellertid

MD

som avses i 5 § KL.

ställning

dominerande

kunde anses ha skadlig verkan enligt 2 § KL, varvid

företagsförvärvet

ut-

från konkurrenter

ansågs Alcro-Beckers

Därmed

konkurrenter.

och potentiella

och i viss

marknaden

utan att ta hänsyn till reaktioner

kunde agera

sträckning

till

knutet

att Alcro-Beckers

fann MD

den aktuella

inflytande

ett väsentligt

med återför-

blev

del

som

marknadsandel

en

bindningar

övervägande

till

denna helhetsbedömning

Vid

Alcro-Beckers.

hade

till

hänvisades

förvärvet

efter

som

marknadsandel

så stor

företag

annat

Vidare

10 procent.

överstigande

inget

att

samt

än hälften

mindre

hade

konkurrentföretag

att dess största

stora marknadsandel,

Alcro-Beckers

MD beaktade förutom

i övrigt.

av konkurrenslagen

av 5 § KL än vid tillämpningen

tillämpningen

talan

lämnades utan bifall.

I MD
Curt

1989: 18 hade NO hävdat att Esselte AB genom sitt förvärv

Till

marknaden.

relevanta

för

systematiskt

köpte

konkurrenter.

MD

nadsdominans

till

uttalade följande

mindre

upp

KLs

material

dock

marknadsposition

Det

att

efter förvärvet

mark-

av begreppet

Domstolen
delar

i 5 § konkurrenslagen

har

i en hel bransch eller en viss distributionsutredningen

att varken

kunde

allvarliga

bli

särskilda varu- eller tjänstemarknader,

i ärendet kunde ge säkert underlag

marknadsandelar.

makt och

Marknadsdomstolen

att marknadsbegreppet

Det måste, förutom

fann

var ett mycket

finansiell

hotade

innebörden

angående marknadsbegreppet:

även kunna avse verksamheten
MD

som

Även

till detaljhandeln.

och sitt beslut i Alcro-Beckers.

motiv

i och för sig uppfattningen
en vid innebörd.

företag

beträffande

hänvisade

av

inom flera led av kontorsvanidi-

hade överlägsen

större företag än konkurrentföretagen,

funktion.

och kontorsmateriel

såsom att Esselte allmänt

åberopades

faktorer

betydande

Esseltes

anfördes

i fråga om grossistförsäljning

särskilt

på den

ställning

dominerande

detta

samt dess starka ställning

allmän karaktär

ytterligare

stöd

sin

ifråga om mindre kontorsmaskiner

marknadsandelar

stributionen,

förstärkt

ytterligare

Enström

av AB

därför
blivit

inte

övrigt

av SPK eller

för en bestämning
anses klarlagt

av Esseltes
att

Esseltes

sådan att företaget kunde agera

utan
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att behöva ta nämnvärd
ter.

hänsyn till konkurrenter

Viss ytterligare

en marknadsdominerande

belysning

marknadsandel

skulle

jordbruksreglering

utveckling.
för

marknad.

I korthet

sig

framhöll

måste

marknadsdominans

kan erinras om att marknadsdominans

och

massaindustrin.

en

klart

i

eller

så stor att den

på egen

avreglerad

MDs uttalanden

avsaknad

av väsentligt

i dominansfrågan

riktning

198182:l65

kravet på dominerande
hänsyn till reaktioner
avgjorda

-

som hade tolkats

NO har påpekat,

att kravet

situationer
vilket

skulle

en viss förändring

till förarbetsuttalandena

i

med duopol,

vilket

viss utsträckning

om

MD

om dominans
MD

definierade

kan agera utan att ta

och potentiella

konkurrenter.

ha gått

tillbaka

I det
till

det

i Beckers.

dominans

innebära

dock talen

kan sägas ha inneburit

förefaller

förarbetsuttalande

ogillades

för

och Esselte är inte

från konkurrenter

Esselte-fallet

blekmedel

samhällsintresse.

i och med det sätt

ställning

för

på 92 % för

i fallen Alcro-Beckers

i förhållande
s. 257

ställning

i annat sammanhang

helt lätta att förena. Alcro-Beckers
i utvidgande

helt klart ansågs föreligga

gav en marknadsandel

dominerande

Som framhållits

på andra grunder

centration

av möjlig

fann inte marknadsandelen

innebära

efter l juli

marknadsdominans

och inte en bedömning

1990:25, Eka Nobel där förvärvet

värvspröva

så länge nuvarande

dock att kriteriet

förhållande

Domstolen

rörde en

NOs talan ogillades.

natriumklorat

senare

ställning

består men väl att en dylik skulle uppkomma

5 § KL avser ett faktiskt

i och

Fallet

på 39,5 %. NO gjorde inte gällande

få en dominerande

1991. Marknadsdomstolen

sannolik

SkanekKBS.

Dessa skulle efter fusionen ihop få en

för slaktade svinkroppar

att föregångarna

av Enström

ställning.

1990:24,

ger MD

fusion mellan två slakteriföreningar.

prop.

konkurren-

Det ansågs därmed inte utrett att Esselte genom förvärvet

fått eller förstärkt

i MD

eller potentiella

kan utesluta

oligopol
nackdel

eller
ur

möjlighet

att för-

annan väsentlig

såväl

konkurrens-

konsom
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De förvärv

konsumentsynpunkt.

15585

Dznr

och RatosGG

Areoos

störst, det i Ratos-koncemen

fick,

tillsammans

På VVS-grossistmarknaden

var Ahlsell

det tredje

riksplanet

på

en

storlek.

i

överstigande

marknadsandel

två

till de båda

På många orter skulle inte finnas något lokalt alternativ

procent.

Efter

85-90

en marknadsandel

och inom större delen av Norrland

tredjedelar

företaget

KL fann NO att de tre företagen

enligt 20 § l

undersökning

fördjupad

tillsammans

och

ingående Fosselius och Alpen näst störst och

RP Rörprodukter

förvärvade

Ratos

hade Ahlsell

1985:257,

beslut

företaget RP Rörprodukter.

förvärvat

det

15585

RP D:nr

29285.

D:nr

I

AhlsellRatos

27285,

C0 D:nr

som därvid hänvisas till är AhlsellPark

storgrossistema.

NO fann dock att förvärvet
i KLs

mening,

kommer

till

förutsätter

med hänsyn till
uttryck

prop.

att en sådan dominansposition

länge någon samordning

198l82:165

föreligger

Dessa

hänsyn till

NO påpekade att detta inte kunde vara fallet så

mellan företagen inte skedde. Härvid

utan att dela upp det och förklarat
VVS-företag

som

för någotdera företaget

hade beslutat att inte driva det förvärvade

att förvärva

s. 257.

utan att behöva ta nämnvärd

marknaden

reaktioner.

konkurrentemas

av dominansbegreppet

den tolkning

i förarbetena

att detta kan agera

förvärvarna

inte kunde bedömas som ett dominansförvärv

beaktades att

företaget gemensamt

att de inte heller i fortsättningen

gemensamt,

varvid

denna väg till

avsåg

samordning

ansågs förhindrad.

Dock fann NO att vissa faktorer
mellan Ahlsell

och Ratos fanns: företagen kunde samordna sina intressen i

vart fall när det gällde förvärvet
det förvärvade

tydde på att ett intresse för en samordning

företaget;

deltog i utarbetandet

av RP och hade åsyftat ett samägande av

Ratos hade förvärvat

aktier i Ahlsell

av en gemensam branschprislista.

och företagen
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NO uttalade

att fara förelåg

marknaden,

varvid

skulle

bli

mindre

för en inriktning

man bl.a.
intressant

riskerade

innebar

konkurrenten
allvarliga

att priset

inte skulle

av lönsamhetsskäl

varvid något annat alternativ

finnas.

NO

på

som konkurrensmedel

samt att ett av företagen

kunde tvingas att ge upp i konkurrensen,
sälja till

mot en duopolsituation

än att

fann således att förvärvet

risker från konkurrenssynpunkt.

Med hänsyn till de av

företagen gjorda åtagandena se avsnitt 4.7.3 och 4.7.5 nedan konstaterade
dock NO att de skadliga verkningarna
så långt det är möjligt

Det är viktigt

att frågan om sådana situationer

där allvarliga

prisbildning

den särskilda

risker

från

förvärvet

resulterar

tillämpningsområde
en

sådan

i skulle

begreppet

i Storbritannien

för

resp. skadlighet

överensstämmer

Tyskland

23

att

som

vidsträckt

Istället kan man överväga

marknadsdominans

för fusionskontrollen

och i viss

ett påfallande

täcks in. Att upprätthålla

se avsnitt 2.2,

kan det finnas skäl

Att i detta avseende överge den

ge utrymme

för fusionskontrollen.

på marknaden

som ett kriterium

räckvidd.

etc.

när det gäller

för att klarlägga

i två steg av marknadsdominans

räckvidd

situationer

Samtidigt

dominansprövningen

oligopol

Det rör sig här om

konkurrenssynpunkt

kan uppkomma.

mån begränsa fusionskontrollens
nuvarande prövningen

som duopol,

tas upp till övervägande

och effektivitet

att behålla

fick anses undanröjda

inom ramen för KL.

täcks av KLs fusionskontroll
situationer

av förvärvet

att ge

ifrågavarande

ett krav på dominans
även med ordningen

och i EG-rätten

2.5

och

2.6.

När det gäller EG kan erinras om att EGs koncentrationsförordning
2.5

uppställer

som förutsättning

skapas eller förstärks.
deñnierats

företag,
konkurrens
avsevärd

Innebörden

av EG-domstolen

Romfördraget

för ingripande

som sätter

av begreppet dominerande

an

med anledning

av ekonomisk

det i stånd att hindra

den relevanta
utsträckning

att en dominerande

i dess rättspraxis

såsom: en ställning

marknaden

appreciable

ställning

ställning

har

av art 86 i

styrka, som innehas av ett

upprätthållandet

genom

extent

avsnitt

av effektiv

att ge det makten
uppföra

sig oberoende

att i
av
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La Roche 8576.

och Hoffman

2776

United

Brands-målet

Vidare

bör observeras hur frågan lösts i den tyska lagstiftningen,

konkurrenslag

består

av fem eller

och en kombinerad

marknadsandelen

vid partiella

föreligger

inflytande

till

som anknyter

problem

Ett ytterligare

som inte uppfyller
bemärkelse,

detta kriterium

utan istället

eller

företaget

Vid sådana

är så pass omfattande

i det förvärvade

inflytande

att det ger ett kontrollerande

till

är aktieöverlåtelser.
att förvärvet

uppställas

måste ett kriterium

marknadsdominans

kravet

dvs. då äganderätten

förvärv,

rörelsen inte övergår i sin helhet vanligast
förvärv

på två tredjedelar.

marknadsandel

på kontrollerande

Krav

4.4

eller 2

har den högsta

som på en marknad

företag

färre

den

den högsta

på 50 procent,

marknadsandel

och en kombinerad

marknadsandelen

i
Ett

om l

har

som på en marknad

företag

färre

av tre eller

§ 2

gegen Wettbewerbsbeschränkungen.

Gesetz

sådant flertal av företag presumeras vara marknadsdominerande
består

där man

23a

of enterprises

number

collective

för a

har en bestämmelse
gällande

se bl.a.

sina kunder och i sista hand sina konsumenter

sina konkurrenter,

företaget.

Förvärv

kan inte betraktas som ett förvärv

i lagens
leda

och kan inte heller

som en kapitalplacering,

till marknadsdominans.

inte av lagtexten,

framgår

partiella

förvärv

kommer

i konkurrensutredningens

deñnierades

Vidare

uttalades

betraktas som en kapitalplacering
de normalt
rekvisiten

inte påverkar
för uppkomsten

Här

att förvärvaren

om företagets ledning

som inte medför

före-

härom

1978:9 s. 342 ff.

som sådant inflytande

i principbeslut

att förvärv

som ett krav vid

men uttalanden

betänkande SOU

inflytande

kontrollerande

kan bestämma innehållet

skulle uppställas

inflytande

kontrollerande

Att ett krav

och framtid.
kan

ett sådant inflytande

utan intresse i detta sammanhang eftersom

företagets

ledning

av skyldighet

enligt

eller

framtid.

utredningens

Som

ett av

förslag

att
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anmäla

företagsförvärv

förvärvaren

för

prövning

genom förvärvet

börsnoterade

aktiebolag

Konkurrenslagen

fick

uppställde

10 % av aktiekapitalet

inte ett lagfäst krav

såsom fallet var i konkurrensutredningens

att

eller röstetalet

kontrollerande

betänkande.

i själva termen företagsförvärv

lagens kontrollsystem.

kravet

i

eller 20 % i andra aktiebolag.

uppställer

dock ligga implicit

utredningen

inflytande

Ett sådant krav torde
och uppläggningen

av

Någon klar gräns kan dock inte dras i avsaknad av

praxis på denna punkt från MD.
vid förvärvsprövningen

Upprätthållandet

av ett krav på dominans

innebär i sak att ett kontrollerande

uppnås för att ett företag genom ett förvärv

inflytande

måste

skall anses uppnå en domineran-

de ställning.

När det gäller ett företags förstärkande

de ställning

kan det dock vara så att redan ett köp av en mindre aktiepost

omfattas

av en redan domineran-

av KL.

Problemet

med krav på kontrollerande

D:nr 28886

beslut 1986:439,

motsvarande

drygt

NO bedömde
talan i MD.

av antalet röster,

medförde

Både företaget

aktualiserades

gällande SSABs förvärv

12 procent

att förvärvet

inflytande

i Bröderna

emellertid

enligt

konkurrenslagen

kare genom att göra ett företagsförvärv
ställning,

inte skall stanna vid att se

skillnad

eller möjlig

fortsatt

den faktiska

förvärvet
faktiska

fått eller förstärkt
förhållanden.

förarbetena
kriteriet

.

Däremot

i nuläget

med beaktande

kan dock hävdas att

i KL: de två kriterierna

som avses i 5 § KL och att företaget
en dominerande

Detta

framgår

ställning

av lagtexten

kan en prognos av framtida

i 2 § att företagsförvärvet

att

en dominerande

situationen

bedömning

Häremot

måste göras mellan de olika kriterierna

det skett ett företagsförvärv

i BE. NO

som gick ut

får eller förstärker

utveckling.

i

av frågan, om en näringsid-

utan göra vad som man kan kalla en prognostisk
av en trolig

AB.

KL och väckte

inflytande

till stöd för sin talan ett resonemang

man vid bedömningen

Edstrand

ense om att SSABs aktieköp

BE inte kunde anses ge SSAB något kontrollerande
anförde

av 29 % av aktierna,

skadlig verkan enligt

och NO föreföll

i NO-fallet

är kriterier

genom

som avser

och motsägs

utveckling

att

inte av

beaktas enligt

skall medföra skadlig verkan från allmän
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synpunkt.

Det räcker enligt detta kriterium

en av en en påtaglig

risk för skadlig

mellan skadlighetsbedömningen

Frågan

ett krav

om

med att NO påvisar förekomst-

verkan.

Skillnad

måste dock göras

i 2 § och de två först nämnda kriterierna.

på kontrollerande

inflytande

för

det förvärvande

företaget ställdes dock aldrig på sin spets, eftersom NO återkallade
från MD
4.7.

efter att SSAB gjort vissa frivilliga

åtaganden

sin talan

se nedan avsnitt

SSAB godtog dock inte NOs lagtolkning.

Ett belysande av NO nyligen

avgjort

av 10 procent av aktiekapitalet

och 3,5 procent av rösterna i SMZ-Industrier

NO

1990:214.

marknaden

ärende gällde finska Parteks förvärv

bedriver

Företagen

för bakgavellyftar

konkurrerande

inflytande

det dock fråga om ett förvärv
bedömning
marknaden
eftersom
Ärendet

enligt

Som framgick

av ägandet kunde inte förvärvet

Partek fick kontrollerande

5

över SMZ.

innehade

torde bekräfta

kunde

innebära

med

anses medföra

i KLs mening som kunde bli föremål

SMZ

inte

i ärendet

Enligt NOs bedömning

en dominerande

men NO ansåg sig dock inte kunna ingripa
förvärvet

på

där SMZ har ca 65-70 procents marknadsan-

del och Partek en andel på ca 10 procent.
hänsyn till spridningen

verksamheter

att
var

för en

ställning

på

mot Parteks förvärv

att dominanskravet

uppfylldes.

den ovan dragna slutsatsen att i fall då det är fråga

om att genom ett företagsförvärv
avsaknad av kontrollerande

uppnå en dominerande

inflytande

ställning

sätter en

hinder i vägen för en tillämpning

av

KLs fusionskontroll.

4.5

I avsnitt

Skadlighetsbedömningen

3.5 ovan har omnämnts

att ett företagsförvärv

skadlig verkan enligt 2 § KL för att föranleda
förvärvsregler.
kriterierna

Det innebär

prispåverkan,

näringsutövning

uppfylls,

ingripande

måste medföra
med stöd av KLs

ett krav dels på att något av de s.k. effekteffektivitetshämmande,
dels att förfarandet

försvårande
från allmän

av annans

synpunkt

är att
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som otillbörligt

betrakta

beaktas härvid

konkurrensaspekter

förutom

även

andra samhällsintressen.

I den

motiveringen

allmänna

viktiga

synpunkt

där förvärvet kan
,
olämplig koncentration.

fall

mycket

chefen att möjligheten

till ingripande

endast de verkligt

angelägna

samhällssynpunkt

negativa
undviks

centralstyming

bedömas medföra en från allmän
uttalade

Vidare

bör avgränsas

departements-

att säkerställa

för

tänkbara antal

och förbudsingripandenas
dela vissa

uppfattning

remissinstansers

torde bli rätt fåtaliga

mot företagsförvärv

Vissa

nämns då det inte kan anses vara från allmän
sker, såsom säljarens situation

att förvärvet

Om förvärvet

som ett led

i en ekonomisk

ekonomiska

Detta får ses som ett uttryck
om failing

med allvarliga

s. 99f:

följande

moment som kommer

att verka för återhållsamhet

strukturrationaliseringen

och övriga

omständigheter

företagsförvärv,

Lagrådet

uttalade

Det

finns

naturliga

alltså

i fråga om samhällsingri-

gör det

saknar tyngd

befogat med ett ingripande

mot ett

ett skydd för effektivite-

till nytta för konsumenterna.

att förbud

utväg, som förmodligen

uttalade även

försvåras anser jag en sådan åter-

innebär den nya konkurrenslagen

ten inom näringslivet,

för den internationellt

Där å andra sidan sådana moment

vara befogad.

hållsamhet

ifråga

Med hänsyn till att vi inte har råd att riskera att

panden på detta område.
den nödvändiga

komma

knappast

Departementschefen

i detta sammanhang

prop.

eller

av företag

i svensk konkurrensrätt
company.

i ett konkurs-

eller som ingår

torde således ingripande

svårigheter

erkända doktrinen

rekonstruktion

synpunkt

i konkurs

gäller ett företag

awecklingsfall.

s. 99.

prop.

att ingripanden

otillbörligt

och

s. 8lf.

prop.

sig departementschefen

exempel

att

så att från

byråkrati

omfattande

såsom

effekter;

att

med sikte på

har utformats

möts av sådana åtgärder

fallen

I fråga om bedömningsgrundema
förklarade

departementschefen

framhöll

KL

för att ingripa mot företagsförvärv

regelsystemet
mycket

till

mot ett företagsförvärv

kommer

att tillgripas

bara är en yttersta

endast i särskilda

undantags-
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fall

s. 561.

prop.

som påfallande

måste karakteriseras

Detta uttalande

restriktivt.

Sammanfattningsvis
utformning

försiktig

2 p KL.

Enligt

man också räknat med en försiktig

varvid

härför är också det förut berörda

ning. Ett uttryck

har givits

medvetet

kan sägas att förvärvsreglema

detta krävs för förbud

rättstillämp-

spärrekvisitet

i 5 § 1 st

mot ett företagsförvärv

inte endast

av skadlig verkan enligt lagens allmänna kriterier

förekomsten

en

utan även att

saken är av särskild vikt från allmän synpunkt.

hänseende i endast fyra fall, MD

materiellt
1989:18,

inte

rekvisitet

det grundläggande

fallen

ansågs uppfyllt

och MD

1990:25,

MD

Eka Nobel.

ställning

av dominerande

uppkomst

1989:18,

MD

Alcro-Beckers,

skadlighetsbedömningen

aldrig

I två av dessa kom marknadsdomstolen
eftersom

1986:27,

1990:24 SkanekKBS

Esselte, MD

i

förvärvsreglema

har som nämnts haft att tillämpa

Marknadsdomstolen

Esselte

och

1990:24,

Ska-

nekKBS.

I fallet

1990:25,

MD

på det särskilda

direkt

meddelas om saken
vara

fallet,

eftersom

även möjligheterna

det inte

berördes.

till faktisk

ett företagsförvärv

Alcro-Beckers.
begreppet
försvårades

skadlig verkan.

för massaindustrin.

Så befanns

I beslutet påpekas

importkonkurrens.

där marknadsdomstolen
nämligen

NO hade hävdat bl.a. att inträde

medförde

klara

risker

att

användning,

bedömt

MD

i detta fall belyser emellertid

kedjebildningar

får

ha spelat stor roll

för rent industriell

lett till skadlig verkan,

av fárghandelns

göra att förvärvet

endast

ett förvärv

Det torde härvid

och potentiell

Domsmotiveringen

berörts,

av sådan art och omfattning

var

således ännu endast ett fall,

finns

såsom tidigare

är av särskild vikt från allmän synpunkt.

använt som blekmedel

natriumklorat

för

att förbud

rörde en rätt speciell produkt

att förvärvet

huruvida

gick domstolen,

rekvisitet

samhällsintressen

väsentliga

Det

Eka Nobel

och märkestrohet,
för

negativa

1986:27,
ingående

marknaden
vilket

effekter

skulle

på pris-

196
bildningen

och effektiviteten

visserligen

ha bidragit

ställning,

försäljning

av färg

stormarknader

gällande.

skedde

förelåg

faktisk och potentiell

förhållanden

mellan s.k. målerifärg

förhållandena

på den av förvärvet

rörliga.

MD

allmän

synpunkt

dömning

effekter

att förvärvet

och konsumentfärg
berörda

hänsyn

till

ansågs konkurrens-

marknaden

som förhållandevis

av förvärvets

otillbörlighet

mellan

som NO hävdar,

får positiva

verkningar

närmare beskrivit.

i dessa avseenden verkligen
men i varje
av vilka

fall

Visserligen

från

de positiva

och

måste stor vikt

åtgärder

de bör

med förvärvet

de bedömningsgrunder

måste häremot

ställas

effektiviteten

inom

konkurrensförmåga
har inte klarlagts

har sådan avgörande

betydelse

fästas vid företagens

vidta

Vid en samlad bedömning

företagsförvärv,

Med

faktorerna

samt olikhet betr konkurrens-

och på de svenska företagens internationella

verksamheten.
risker

konkurrens

förvärvet.

och

trots det anförda skulle kunna sägas innebära avsevärd

såsom NOS motparter

angetts,

såsom varuhus

av förvärvet:

fara för sådana negativa

förvärvet

påpekade att betydelsefull

att göra en avvägning

genom

om förvärvet

branschen

marknads-

sådan vikt vid skadlighets-

kanaler,

av

gjorde vidare en bedömning

negativa effekterna

möjligheten

andra

oberoende

betydelsefull

Även

fått en dominerande

Domstolen

genom

ansåg MD

samt att de av NO utpekade konkurrenshämmande

utsträckning

stor

till att Alcro-Beckers

som gjorts

faktorer

Dessa

men uttalade att de inte kunde tillmätas

bedömningen

i

i näringslivet.

för

att bevara

sådana effekter

och

utveckla

finner marknadsdomstolen

att de
att, med

gälla i fråga om ingripanden

som är från allmän

synpunkt

som

egen be-

som NO angett inte är så klart framträdande
som förutsatts

att

mot

otillbörliga

kan sägas föreligga.

Marknadsdomstolens

skadlighetsbedömning

som ganska försiktig.
dock ha framstått

Riskerna

i Alcro-Beckers-fallet

för negativ påverkan

som betydande.

framstår

prisbildning

torde
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4.6

Förbud

del

viss

mot

Stöd saknas i såväl lagtext som förarbeten

förvärvande
för

överprövningsmöjlighet

behandlar regeringens

till

7 § KL

som

165, s. 267.

198182:

fastställer

ett förbud

kan detta begränsas till att avse en

eller åläggande som gäller en aktiepost,
om omständigheterna

föranleder

detta.

Som exempel

som gäller köp av ett företag eller en koncern

anges vidare att ett förbud

till att gälla exempelvis

kan inskränkas

prop.

att då regeringen

uttalar departementschefen

del av aktieposten

eller att ålägga det

i specialmotiveringen

hämtas

skulle

Dock kan ett visst stöd

företaget att avyttra en del av aktiema.

en sådan möjlighet

Härvid

för att marknadsdomstolen

ett företagsförvärv

att delvis förbjuda

ha en möjlighet

företagsförvärv

ett

av

en rörelsegren

eller en division

inom

koncernen.

Frågan om partiellt
4.7.3

nedan behandlade

förvärv

aktualiserades

förvärvsförbud
fallet

NO

1989:108.

av Swedish Match en dominerande

i i det i avsnitt 4.7.2 och
fick

STORA

ställning

sitt

genom

på trädörrmarknaden

som NO ansåg medföra skadlig verkan från allmän synpunkt enligt 2 § KL.
STORA

hade vid tidpunkten

procent

av aktierna

skadliga

koncemen.

i Swedish

av förvärvet

verkan

från företaget

att den

genom att STORA

avstod

Swedish Match-

i den förvärvade

företaget.

för NOs framställning

andel av koncernen.

var ägare till

regeringen

bedömningen

inte förvärvat

Swedish Match i dess helhet utan endast 90 procent av aktierna

dvs. en ideell

koncernen,

NO gjorde

kunde förhindras

AB, som ingick

Swedoor

Stora hade vid tidpunkten

cipiellt

Match.

90

förvärvat

till MD

Det skulle således räcka med att förbudet avsåg en fysisk del av

det förvärvade

koncernen

för NOs framställning

t.ex.

STORA

samma ideella andel av de olika

Swedoor,

kunde bestämma

ovan beskrivits

Eftersom

utmynnade

därmed
fysiska

rent prindelarna

av

fann NO

skäl att ifrågasätta

MD

eller

ett förbud

till att avse enbart Swedoor.

Som

om

inte ärendet i något ställningstagande

sida rörande denna fråga, eftersom ärendet återkallades

av NO.

från MDs
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Även

om ärendet

ställningstagande
dock

behovet

STORASwedish

betr ett partiellt

förbud

mot förvärvet,

av en sådan möjlighet.

möjliggörande

förbud

de fall där skadlig

således inte ledde

Match

fall

Detta

mot viss del av ett förvärv

konkurrensbegränsande

till

något

uppmärksammades

utvisar

att en regel,

torde fylla en funktion

verkan

skulle

i

kunna uteslutas

med en sådan åtgärd. I sådana fall torde det ofta uppfattas som en felaktig
åtgärd att förbjuda

förvärvet

4.7

Frivilliga

4.7.1

Rättsligt

i dess helhet.

åtaganden

stöd för frivilliga

åtaganden

Då NO efter anmälan eller efter att ex ofñcio
till prövning

och därefter

KL samt uppfyller
förhandlingar

fördjupad

är att reducera

5 § 1

granskning

präglar

kan förekomma

dels

dels efter dennes beslut om

KL. Syftet med dessa förhandlingar
konkurrenseffekter.

såväl NOs som MDs handläggning

Denna

förhand-

av förvänsärenden

KL.

har behandlats

har, med undantag av ett ytterst fåtal fall dessa ärenden
i avsnitt

2.1 ovan,

åtaganden har gjorts av företaget
negativa

överenskommelser
följer

har NO att i första hand inleda

av förvärvet

negativa

skadlig verkan enligt 2 § 2

Förhandlingarna

enligt 20 § l

förvärvets

Förhandlingarna

förvärvets

i KL 5

med förvärvssparterna.

undersökning

lingsprincip

funnit att det medför

rekvisiten

under NOs informella

ha upptagit ett förvärvsärende

lett till

överenskommelser

där olika

företagen i syfte att minska eller eliminera

konkurrenseffekter.

Dessa åtaganden innebär frivilliga

och någon sanktion

kan inte riktas

ett sådant åtagande.

De frivilliga

NO har enligt konkurrenslagen

åtagandena vilar

att väcka talan hos MD.

mot den som inte
den möjlighet

199
förvärvsärendena

De undersökta

4.7.2

med NO. Dessa ärenden

åtaganden har gjorts av företag efter förhandlingar

Detta

12

20 § l

13

KL

redogörelse
belysa

fall

eller

sig till
Bland de

från företagens
efter

dennes

undersökning

enligt

med NO

efter fördjupad

utgör ingen fullständig

fallen

De här behandlade

fall.

40589.

-

åtaganden

överläggningar

efter

skedde antingen
granskning

informella

att

12083

25 fall i frivilliga

ärendena resulterade

utvalda

av NO.

som hänför

46 förvärvsärenden

1983-1989 och vilka har diarienummer

perioden

sida.

av sammanlagt

består

Urvalet

som sammanställts

av förvärvsärenden

är hämtade från ett urval

frivilliga

ett antal ärenden i vilka

att behandlas

kommer

I denna rapport

för de åtaganden som kan komma ifråga utan är endast ägnad
olika

typer

av

förekommande

vanligt

och

viktiga

särskilt

åtaganden.

En vanlig
flertal
till

tillfällen,

NO.

dvs. förvärvsparterna

av

bör framhållas

kopplat

Det

tills

och begär
bör

förvärv

sker i vart fall i

åtar sig att tills

övervägas

vidare

att NO självmant

Det har framkommit

företag

förvärv.

vidare-åtaganden
om

åtaganden

om
om

att denna typ av åtaganden sällan ensam är bärande

ett avskrivningsbeslut.

förvärv

NO.

vid ett

bör göras tidsbegränsade.

förhandsanmälan

Vidare

till

förvårvsintensiva

förhandsanmälan

eventuella

av ytterligare

att denna typ av åtaganden

Det bör poängteras

förvärv

förvärvsparter

av berörda

har gällt förhandsanmälan

anmäla framtida
tillskriver

som gjorts

typ av åtaganden

regel utan tidsbegränsning,

för

av förvärv

Förhandsanmälan

4.7.3

Ofta

är åtaganden

om

förhandsanmälan

av

till andra åtaganden av långt större vikt.

Av de undersökta

förvärvsärendena

av dessa förklarade

sig företagen

innehåller
samtidigt

8 fall sådana åtaganden.
ha till

syfte

att inte

I 4
göra
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ytterligare
innehöll

D:nr

förvärv

på den aktuella

marknaden.

åtagande om förhandsanmälan

12083

beslut

1985:105,

av förvärv

Swanboard

Swedeboard

Vrena ABs boardtillverkning

av träñber.

NO ansåg förvärvet

ställning

på boardmarknaden

visserligen

god tid dessförinnan

AGA

ha informerat

beslut 1984:108,

Masonite

området energiteknik.

ur

Enertech

avgav

bildades,

på prisbildningen
förelåg.

Enertech

centrerade

varugruppema

eventuella

förvärv

förvärvet

förvärv

D:nr 53884

undersökning

klaringen
verksamhet
informera

Efter

att förvärv

från allmän

innebar

och

samt vissa risker
mellan

inom

NO

och

de mest kon-

att göras och att anmälan av

dominans skulle komma att ske.

synpunkt

av fördelar

och risker
förklaringen

med
fann

skulle lämnas utan åtgärd.

Securitasgruppen

AB SSB.

NO förklarade

till

den förklaring

att Securitas

ABs förvärv
att förvärvet

av Stor-Stockvisserligen

var

men fann inte skäl att motsätta sig detta
som Securitasgruppen

inte avsåg att förvärva

inom bevakningsområdet
NO.

från

AB inom

på vissa marknader

förhandlingar

inte skulle komma

ur konkurrenssynpunkt,

med hänsyn bl.a.

utan att i

enligt 20 § lst KL

på vissa produkter

en förklaring

beslut 1985:83,

holms Bevaknings

ocheller

av CTC-gruppen

och med beaktande av den av Enertech avgivna

NO att förvärvet

olämpligt

Bland dessa fanns

Saab Scania Enertech

som leder till ytterligare

Efter en sammanvägning

under

NO om förvärvet.

Efter en fördjupad

effektivitetssynpunkt

förstärkt

men att förvärvet

den svenska marknaden

fann NO att Saab Scania Enertech blev dominerande
att negativa effekter

av

huvudsakligen

företag som tillverkar

ASJ-gruppens

AB. En ny företagsgrupp

förvärv

från andra skivmaterial

ytterligare

säljer board eller andra skivmaterial

D:nr 54083

tillverkade

av de åtaganden som gjordes av företaget.

bl.a. ett åtagande att inte förvärva

ABs

innebära en ytterligare

för Swanboard

som

är följande:

Masonite

skivor

kunde godtas med hänsyn till konkurrensen

förutsättning

De förvärvsärenden

avgav.

För-

andra företag

med

samt att om så ändå skedde i förväg

201
15585

Dnr

förvärv

gemensamma

Dock fann NO att förvärvet

kommande

marknadsställ-

förklarat

hade för avsikt

att de

NO

och att kontakta

före

att

eventuella

förvärv.

Dznr 32687
fabrik

VVS-företag

ytterligare

ur konkurrenssynpunkt.

risker

Vidare påpekade NO att de skadliga riskerna

då företagen

fick anses undanröjda

efter en

VVS-grosshandeln

inom

inte kunde medföra dominerande

ning se avsnitt 4.7.5 nedan.

förvärva

allvarliga

Ratos

AB

AB. NO konstaterade

ställning

att företagens
medförde

att förvärvet

innebar

och Förvaltnings

ABs

av RP Rörprodukter

undersökning

fördjupad

Ahlsell

1985:257,

beslut

beslut

1987:320,

för hårt bröd.

eftersom

försäljningsorganisation.

gemensam

företagen

Med

hänsyn

mån

sedan lång tid haft en
till

detta

vid eventuella

åtog sig att uppta överläggningar

Wasabröd

ställning

kunde dock inte i väsentlig

Förvärvet

denna ställning

anses förstärka

av Falu Spisbröds-

en dominerande

hade redan innan förvärvet

AB. Wasabröd

marknaden

ABs förvärv

Wasabröd

och

till

att

senare förvärv

lämnade NO ärendet utan åtgärd.

av AB Bahco Ventilation

Fläkt ABs förvärv

beslut 1987:315,

Dnr 26187

Efter en fördjupad

från Investment

AB Promotion.

att förvärvet

grund av Fläkts marknadsdominans

lingsaggregat,

då de negativa effekterna

inte föreligga
synpunkt.
Fläkt
förvärv

medförde fara för prisstegringar.

undersökning

främst betr luftbehand-

Dock ansågs skadlig verkan

inte befanns otillbörliga

NO hänvisade vidare i sitt beslut till de utfästelser
åtagande att förhandsanmäla

innehöll

och som bl.a.

fann NO

från allmän
som gjorts av

ev. ytterligare

inom ventilationsbranschen.

Dznr 4588

Nordstjernan

beslut 1989:307,

i byggföretaget

ABV,

ingående Byggföretaget
nadsdominans

inte

åtaganden av NCC

varvid

med ABV

ICC

till bolaget

kunde

ABs förvärv

av 90 % av aktierna

sammanslogs

det i Nordstjernan

NCC.

anses ha uppnåtts.

som bl.a.

innebar

NO fann att någon markVidare

att företaget

hänvisade

NO

till

åtog sig att delge NO

202
uppgifter

om ev. kommande

därmed inte medförde

D:nr

36688

beslut

förvärv

någon skadlig verkan i KLs mening.

1989:133,

Trelleborg

Bröderna

Edstrand AB. Trelleborg

förvärvet,

på vissa produktområden

sådan dominans

realistiskt

uppkom.

egenskaper

att Trelleborg

köp av samtliga

Vissa

aktier

i

NO fann att
medförde

att en viss risk för negativa effekter
återhållande

fanns dock

samtidigt

faktorer

förknippade

med

som det inte kunde

anses

skulle avstå från förvärvet
tillsammans

gjorde

TrelleborgAhlsellEdstrand

VVS.

inom VA-grossistmarknaden,

Dessa omständigheter

i Edstrand.

ABs

var ägare till Ahlsell

för AhlsellEdstrand

på prisbildningen
marknadens

och uttalade att förvärvet

att NO

enbart av VA-rörelsen

med vissa åtaganden

beslöt

förvärvet

lämna

av
utan

åtgärd. Åtagandena innebar bl.a. att anmälan skulle ske till NO före ev.

ytterligare

D:nr

förvärv

17385

beslut

Bauer Aufzeug
Hiss

inom VA-sektorn.

Efter

Kone

Corporations

förklarat

att Kone

flera företag på denna marknad

förvärva

förvärv

Finland

av

somm var ägare tiil 55 % av aktierna i Bauer

Västtyskland

i Sverige.

AB

1985:256,

sig inte ha för

fann NO

avsikt

att

skäl att motsätta sig

förvärvet.

4.7.4

strukturella

Strukturingrepp
uppdelning
gren.

KL

föremål

med anledning

av konkurrensbegränsningar

av bestående företag eller tvångsavhändelse
ger ingen

för diskussion

möjlighet

till

sådana ingrepp,

av statsmakterna

jfr

1978:9

s. 249ff.

som alltför

vittgående

Däremot

möjliggörs

företagens sida som innebär förändringar
förelegat
företagen.

kan bestå i t.ex.
av en verksamhets-

vilket

emellertid

i samband med konkurrensutredningens

awisades
SOU

åtaganden

innan förvärvet,

inom

prop.

förslag men

198182:

frivilliga

165 s. 82,

åtaganden

av marknadsstrukturen,

ramen för förhandlingar

var

mellan

från

såsom den
NO och

Sådana åtaganden kan t.ex. innebära utträdande ur samarbete med

203

13483

D:nr

utvecklingen

avrapportera

försäljnings-

lämna

beslut 1986:100,

ledde till att Bilspedition

vilket

och beslut om vilka

strukturplan

blev dominerande

genomföra

avyttrade
Nordisk

fördjupad

Bilspedition

Spedition

Transport

D:nr

6087

beslut

1987:363,

Ångfartygs ABs förvärv
Line var ägare till Effjohn
AB.

Sally-rederiet

ägarföretagen

till

var

södra Finland,

jetrafiken

mellan

södra Finland

företag.

AB

samt

Därvid

fann

i Rederi

Effoa-Finska

AB Sally.

Johnson

med Effoa ägare till Silja Line
till

hade träffat
Åland

och

Effjohns

AB

en av tre ägare

mellan

Line AB och Vikinglinjen

Rederi

och tillsammans

jetrañken

NO

enligt KL föreligga.

av aktiemajoriteten

Vikinglinjen

med

Fraktama

AB till utomstående

NO inte någon grund för ingripande

och beslöt

förhandlingar

företagen

de i köpet ingående

kunde

att förvärvet

och effektivitet

Efter

undersökning.

för såväl

på marknaderna
fann

NO

prisbildning

medföra risk för negativa effekter
att

fann NO att

av AB Scansped,

ABs förvärv

Bilspedition

transportförmedling.

som utrikes

inrikes

vid

kunde lämnas utan åtgärd.

47585

D:nr

att

åtgärder

strukturpåverkande

bruk som utträdde efter viss tid. Efter denna överenskommelse
förvärvet

vidare

sig

åtog

Tegelcentralen
dessa

av

skulle

tid

och att framlägga

tre årsskiften

kommande

en viss

Tegelcentralen.

inom

samarbetet

efter

tegelbruk

att ett antal

kom NO och parterna överens

Efter överläggningar

i branschen.

effektivitet

och

på prisbildning

effekter

skadliga

synpunkt

för från allmän

av risken

Efter

för fasad- och murtegel.

fann NO att åtgärder måste vidtas med anledning

förvärvet

att ha undersökt

uppnådde

förvärvet

Genom

AB.

marknaden

stark dominans

Tegelcentralen

om

Edstrand

Bröderna

frän

av Tjustorps

förvärv

AB Tegelcentralens

1983:343,

beslut

Tegelbruk

åtaganden har gjorts.

finns 6 ärenden där dylika

förvärvsärendena

Bland de undersökta

av en del av rörelsen.

andra företag eller avhändelse

Vikinglinjen

AB.

ett samarbetsavtal

och Sverige.

NO

fann

De
om

tre
far-

att fär-

dominerades

av Silja

AB. Siljas ägare blev genom förvärvet

delägare

och Mellansverige
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i ett av konkurrentföretaget
insyn och det inflytande

Vikings

i Viking

tre ägarföretag.

som ägandet i Sally möjliggjorde,

kunna användas på ett konkurrenshämmande
prisbildning
träffats

och effektivitet

mellan delägarna

som en möjlig

i Viking

följd.

innebärande

avseende den svenska marknaden.

13289

beslut

ställning
Detta

1989:108,

att STORA

Därefter

NO

avyttrade

Bordörren

koncentrationen

Ett

det

i

en utomstående

för

koncernen
varvid

av ägande

förekommande

beslut 1985:33,

i Skandinaviska

Match

AB i

skadlig verkan.

förbud

mot

ingående

NO

fann

förvärvet.

dörrföretaget

att ökningen

av

mån begränsats. Detta föranledde
beslut 1989:217.

och inflytande

åtagande

Euroc-koncernens

innebär

att det förvärvande

i det förvärvade

förvärv

företaget.

av aktiemajoriteten

Cement AB. Säljare var AB Färdig Betong, AB Upplands-

betong och STC Scantrade AB.
cementmarknaden

att inte

en dominerande

medförde

företaget skall begränsa sitt ägande och inflytande

Dznr 48184

bl.a.

av Swedish

uppnådde

talan i MD

sin talan från MD genom

vanligt

samarbete

med Skanska

ytterligare

förvärv

och att förvärvet

att väcka

Begränsning

annat

samarbeten

förvärvet

genom

på marknaden i väsentlig

NO att återkalla

av befintligt

NCC

till Sweedoor AB. NO fann efter en fördjupad

STORA

till

AB

4.7.5

beslut 1989:307 förklarade

Detta innebar

STORAs

på trädörrmarknaden

föranledde

fann NO

företag och konsortier.

dess egenskap av moderbolag
undersökning

av Sallys aktier

ur samarbetsavtalet,

av nya konkurrensbegränsande

längre ha gemensamma

att en uppgörelse

försäljning

sig mot en successiv avveckling

och undvikande

Dznr

Efter

på

skadliga verkan undanröjts.

I det ovan behandlade ärendet dznr 4588
att man inriktade

skulle

sätt med negativa effekter

till de övriga delägarna och Sallys utträdande
att faran för förvärvets

NO hävdade att den

Genom

förvärvet

fick

Euroc en andel av

som uppskattades till 95 % vilket innebar en förstärkning
,
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NO konstaterade

undanröjda

Dessa ansågs dock väsentligen
bl.a.

genom en överenskommelse
sida: Euroc

åtagande från Eurocs

följande

innehöll

som

skulle endast få

Skandinaviska

inneha 13 av aktierna och röstetalet i det nybildade

att

och effektivitet.

på prisbildning

skadliga effekter

ställning.

att stor risk förelåg

undersökning

efter en fördjupad

skulle medföra

förvärvet

redan dominerande

Cementa AB

av Eurocs genom dotterbolaget

Cement

AB.

Dznr

19785

beslut
8,5

motsvarande

1985:284,

NO

Ahlsell

tium av aktieägare som tillsammans
begränsade

konsortialavtalet

vissa möjligheter

Ratos förklarade

inflytande.

till

med VVS-frågor

i Ahlsells

styrelse eller att öka sin röstandel i Ahlsell.
skadeverkningar

minskat,

i Ahlsell,

sig

skola ta

NO fann därmed att
ansågs

åtgärder

vidare

så att

Även om

ha för avsikt att ingå

och

i konsortiestyrelsen

befattning

förvärvets

inflytande

till

möjligheter

var

i ett konsor-

i Ahlsell.

hade röstmajoriteten

Ratos

företagen

Båda

AB.

Ratos var medlem

inom rörVVS-grosshandeln.

verksamma

förelåg

i

röstetalet

% av

av aktier

förvärv

Ratoskoncemens

erforderliga.

Speciella

4.7.6

Förutom

åtaganden

åtaganden har ytterligare

de ovan behandlade typerna av frivilliga

åtaganden förekommit

efter

i NOs praxis när det gäller överenskommelser
Dessa var till en början

förhandlingar

med förvärvsparter.

långtgående

slag och i vissa fall

kunde de

av ett tämligen

sätt röra företagens

olika

senare tid tenderat mot en större återhållsamhet

beteende. NO har dock
vad gäller åtagandenas art.

Synnerligen
1984:238,
Europañlm.

som

ägare

omfattande

åtaganden

Bonnierföretagens

AB

NO konstaterade
till

biografmarknaden

AB

Svensk

gjordes
Bofö

i ärendet
förvärv

efter en fördjupad

Filmindustri

skulle

dznr 25384

av Europa
undersökning
bli

beslut

Film

AB

att BofÖ

dominerande

och få en betydande andel av den svenska ñlmproduktio-
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nen.

Med

hänsyn

emellertid

till

Europañlms

att det var nödvändigt

få kapitaltillskott
hade vidare
alternativa

köpare

fortsatt

att Europañlm

verksamhet.

under en längre

men att endast Bofö

kunnat lämna ett definitivt

krissituation

och rimligt

inom

behåller

utredningen

Av

tid sökt finna olika

den tillgängliga

tidsramen

bud. NO fann inte skäl att motsätta

efter att Bofö gjort följande åtaganden:

att SFEuropafilm

ansåg NO

för detta företag att så snabbt som möjligt

för att möjliggöra

framgått

sig förvärvet

ekonomiska

nuvarande

omfattning

Bofö skall verka för

på biografñlmproduktio-

nen. Bofö åtar sig att verka för en allmän ökning av svensk biograffilmproduktion,

bl.a.

filminspelning

2. Bofö

att andra

att få sin produktion

4. Verka

5.

Vid

tillhandahålla

svenska producenter

visad på SFEuropañlms

För hälften av SFEuropañlms
distribution

villkor

lokaler

för

åt andra producenter.

åtar sig att tillse

möjligheter

rimliga

att

genom

produktion

bereds rimliga
biografer.

görs extra kopior

för samtidig

till folkrörelsebiografer.

för förbättring

nedläggning

av avtalsvillkoren

för importerad

enda biograf

av ortens

erbjuda

film.

lokalen

till

andra

intressenter

Under tre år inte höja biobiljettprisema
7 %

såvida inte KFI steg med mer än

årsbasis.

I det ovan

behandlade

Euroc-koncemen
samma storlek
i förvärvsavtalet

ärendet

att försäljning

beslut

1985:33,

åtog

sig

av östtysk cement i Sverige skulle ha minst

som den dåvarande.
och i leveransavtal

år till tre resp. fyra år.

dznr 48184

Vidare

åtog sig företaget

att nedbringa

ingående konkurrensklausuler

från tio
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Sverige

Industrier

Nobel

AB.

svenska sprängämnesföretag
tändmedel

sprängämnestillverkare

skulle

konkurrensbegränsande

förfarande,

göra

beslut 1986:439,

av aktierna

,

motsvarande

AB.

Tibnor

tidigare

ledet.

Bröderna

diskriminering

förklarade

sig Dyno

Tibnor,

enda

marknaden.
KL

av marknaden

annat
till-

att

av 29 procent

i stälgrossistföretaget

varit

vikt

i grossist-

medförde

från allmän

vid

det,

hade

stälgrossistföretaget,

samt att saken var av särskild

i Bröderna

för handelsstål

förvärvet

NO drog slutsatsen att förvärvet

NO att förvärvets

villig

av antalet röster,

majoritetsägande

som innan

rikstäckande

väckte talan i MD.

eller

Vidare gjorde Dyno en utfästelse att

12 procent

drygt

70 procent

Edstrand,

svenska

SSAB Svensk Stål ABs förvärv

SSAB hade genom
drygt

I det fall övriga

Nobels avtal med sprängämneskunder.

i Nitro

D:nr 28886

när det

gällande

handahålla av NO begärd information.
slopa visst exklusivvillkor

skulle

Företaget

eller andra företag

eller licenser.

gäller ammoniumnitrat,

Edstrand

åtaganden:

följande

gjort

från

AB

att vidta någon

NO fann sig inte föranledd

åtgärd efter att Dyno Industrier
inte diskriminera

Nobel

Nitro

sprängämnesföretaget

förvärvat

Hydro

av Norsk

största delen ägt

AS till

beslut 1987: 166 hade Dyno Industrier

I d:nr 5086

25

sidan av

procent

av

skadlig verkan enligt

synpunkt,

varför

NO

Efter att SSAB gjort nedanstående åtaganden, fann dock
skadliga verkan undanröjts,

sälja sitt aktieinnehav

i Bröderna

Edstrand.

i avvaktan på att SSAB skulle

NO återkallade

därför sin talan.

Åtagandena som gjordes av företaget var följande:

att låta förvaltarregistrera

att låta förvaltarregistreringen

samtliga

att

AB,

bestå så länge SSAB innehar aktierna,

att varken begära eller acceptera representation
Edstrand

Edstrand

sina aktier i Bröderna

i styrelsen

för Bröderna

AB,

påfordra

utseende av minoritetsrevisor

i Bröderna

Edstrand

AB,
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5. att

heller i övrigt

havet i Bröderna
av

utdelning,

säkerheter

utöva de rättigheter

Edstrand

som kan grundas på aktieinne-

utom för rent finansiella

deltagande

i

emissioner,

syften, såsom lyftande

utnyttjande

av

samt annat som saknar samband med Bröderna

operativa

aktierna

som

Edstrand

ABs

verksamhet,

att i proportion

till SSABs aktieinnehav

i övrigt

men att

förvärva

ytterligare

deltaga i eventuella

aktier i Bröderna

emissioner

Edstrand

AB, samt

7. att var sjätte månad, första gången den 1 maj 1987 och intill

dess hela

aktieinnehavet

för

avyttrats,

aktieinnehav,

NO

redovisa

gjorda försäljningsansträngningar

med SSABs aktieinnehav

i Bröderna

Edstrand

läget

beträffande

aktuellt

och annnat som har samband
AB. Till

uppgörelsen

hörde

även ett hemligt

åtagande från SSABs sida att inom viss tid sälja samtliga

SSAB tillhöriga

aktier

i Bröderna

Edstrand.

En sådan försäljning

skedde

också några år senare.

D:nr 47486
Nilsson,

beslut 1987:273,

varigenom

i Gotthards.

GA kommit

gjuteriema.

och som leverantör
NO

bedömde

risk för påverkan

sekundäraluminium.
genom följande

efter

dominerande

av AB Gotthard

fördjupad

och röstetalet

både som köpare av

av sekundäraluminium

på prisbildningen

till aluminium-

undersökning

att

förvärvet

såväl aluminiumskrot

som

Dock ansågs dessa risker för skadlig verkan undanröjda

åtaganden:

När det gäller att förhindra
köpare av aluminiumskrot
beträffande

förvärv

upp i 90 procent av aktierna

Gränges blev efter förvärvet

aluminiumskrot

medförde

Gränges Aluminiums

skrothantering

missbruk

av sin dominerande

åtog sig Gränges att särredovisa
å ena sidan och omsmältning

ställning

som

verksamheten

av aluminiumskrot

å andra sidan,

att inte subventionera
omsmältverken,

insamlingen

av aluminiumskrot

med vinster

frän
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att tillämpa

en prestationsbaserad

skrot utan att diskriminera
prisnivå

i förhållande

prissättning

vid inköp

någon säljare av skrot, samt

till de länder från vilka

av aluminium-

att hålla en rimlig

Gränges har importkonkur-

rens,

5. när det gäller Gränges ställning

som säljare av sekundäraluminium

sig Gränges att iaktta återhållsamhet

Gränges

förklarade

sig

i prissättningen.

berett

av åtagandenas efterlevnad

7. att varken

motsätta sig eller fördröja

avvecklades

under vissa förutsättningar.

Dznr 15787

beslut 1987:222,

förvärvet
beslöt

dock

åtagande
12083

att lämna

förvärvet

om förhandsanmälan

underlag

detta företag

ABs förvärv
Masonite

av Karlit

skulle genom

på den svenska boardmarknaden.

av förvärv

vavid

bl.a.

som i ett tidigare

samt att inte upprätthålla

produkterna

beaktades

åtog sig Fläkt

ärende dznr

utlandet.

och de

och

ha styrelsegemenskap

med

eller ingå avtal med andra leveran-

som förhindrar

avsnitt

dessa att fritt

4.7.3

ärendet dznr 26187

AB att ändra den i avtalet
Dessutom

förklarade

egna installationsverksamheten
vissa

det

sälja och prissätta

den svenska marknaden.

I det ovan behandlade

giltighetstid.

NO

i detta ärende: att säga upp ett avtal om

för Norsk Wallboard

av skivmaterial

för

för metallskrot

beslut 1985: 105, se avsnitt 4.7.3 ovan gjorts av Swanboard

ensamrättförsäljning

även

Masonite

utan åtgärd

åtaganden som gjordes av företaget

törer

att exportförbudet

AB. Swanboard

ställning

NO

och,

Swanboard

från Fiberinvest

få en dominerande

tillhandahålla

att

bedömningen

ABs boardfabrik

åtog

förklaringar

ingående

sig Fläkt

vid leverans

beträffande

beslut 1987:315,

konkurrensklausulens

ha för avsikt att gynna den
av material.

prispolicyn

Företaget

i Sverige

jämfört

avgav
med
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Även ärendet 36688

AB åtog sig härvid även att avstå från att hävda vissa ensamför-

Trelleborg

säljningsrätter

och att inte söka påverka leverantörer

om särskilda förmåner.

och 32687

åtog sig de förvärvande

företagen att modifiera

5086

48184,

I ärendena dznr 34083,

som

överläggningar
Duracell

sig att lämna Duracell

fick

Företagen

därvid

avstod från optionsrätten

I ärendet dznr 36788
av Biodistra

att bli ende

option

på marknaden fem

företagsöverlåtelsen.

Efter

såtillvida

denna konkurrensldausul,

med NO justerades

och dennes

inte använda något av de varu-

aktuella

den

före

de använt

att

om GNH eller Store Nord inte använde

som använts före företagsöverlåtelsen.

något av de varumärken

förvärv

ägare GN Hellesens

om något av dessa företag önskade återinträda

år efter förvärvet.
märken

fanns en konkurren-

I överlåtelseavtalet

att Tudor-Hellesens

ägare GN Store Nord förband
distributör

Svenska ABs förvärv

gällde Duracell-Daimon

i AB Tudor-Hellesens.

innebärande

Även

nedan har sådana åtaganden förekommit.

Dznr 346:86 beslut 1986:475,
av aktierna

ingående konkurrensklausuler.

i förvärvsavtalet

i de tre ärenden som följer

sklausul

har behandlats ovan i avsnitt 4.7.3

beslut 1989:133,

angående AB Hälsokostcentralens

1988:451,

beslut

AB, avkortades

tidslängden

av en konkurrensklausul

från fem till tre år.

I ärendet dznr 36489
förvärva

fabriksbetong-

att förvärvet
att förvärvet

och grusrörelsen

inte medförde

så allvarlig

borde förhindras.

ingående konkurrensförbud
efter överläggningar.

hade Industri

beslut 1989:377,

AB Euroc planerat att

inom AB Betongindustri.

NO fann

risk för skadlig verkan i KLs mening

NO hänvisade därvid

och inköpsförbindelse

bl.a.

till att i avtalet

nedbringats

till ca ett år
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åtaganden

av frivilliga

Sammanfattning

4.7.7

De olika åtaganden som gjorts av företag efter överläggningar
olika

är av ett flertal

av företagsförvärv,

anledning

ovan har i de tidigaste ärendena från de undersökta
varit

ganska

Dock

tyder

och av en omfattande

synes ha varit

lämpligt

att begränsa åtagandena

Framför

allt

väsentligt

åtagandena ofta

urvalet,

och detaljerad

karaktär.

Framför

allt

synes det

sådant som avser konkurrensfrågor.

till

fallet

berörda

beteende.

utveckling.

en fördelaktig

i det ovan

Som påpekats

att tendensen nu går mot större åter-

NOs senare praxis

med åtaganden som rör företagens

hållsamhet

Detta

långtgående

typer.

med NO med

gick

SFEuropañlm

åtagandena

utöver en sådan ram och rörde delvis frågor av närmast kulturpo-

litisk karaktär.

utnyttjas på sådant sätt kan inte gå fritt

Att konkurrenslagen

från kritik.

Från näringslivshåll

gäller åtagandenas utformning.
NOs sida av gjorda
Svårigheter

Vidare

att följa

av företag.

av återhållsamhet

har framkommit

när det
från

att uppföljning

inte har skett i någon större omfattning.

åtaganden

har förelegat

åtaganden gjorts

lämpligheten

har betonats

Dock

upp vad som hänt efter efter
verkar

företagen

i regel lojalt

det att
fullfölja

sina åtaganden.

Sammanfattningsvis

Förhandsanmälan

kan de olika åtagandena indelas i följande

typer:

av förvärv

Olika former av strukturella

åtaganden t.ex. av innebörd

att förvärvspart

skall upphöra med samarbete med annat företag på den aktuella

marknaden

eller avyttra del av sin rörelse.
Begränsning
4. Olika

av ägande och inflytande

speciella

innebär modifiering

typer

av åtaganden,

av konkurrensklausuler

är åtaganden i syfte att motverka

i det förvärvade
varav

den mest förekommande

i förvärvsavtalet.

att utomstående

företaget

En annan typ

företag diskrimineras.
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4.8

NOs

erfarenheter

NO har uttalat att i dess kontakt
upp frågor
samtal

sig NO

ett förvärv

övervägt

ibland

av olika
ha fått

förvärvsaltemativ.

som skulle ha lett till kraftig

förvärv.

Detta

har gällt

företag

uppfattningen,

av hänsyn till KLs regler spontant förklarat
ett sådant

kontakter

med marknadsledande

som rör bedömningen

uppger

informella

av

tas ibland
Vid

sådana

att företagen

har

marknadsdominans,

men

att man inte avsåg att genomföra

t.ex.

inom

koncentrerade

delar

av

livsmedelsindustrin.

NO har dragit slutsatsen att företagens
vuxit.

förståelse för KLs förvärvsregler

Detta skulle enligt NO möjligen

kunna förklaras

har

av den information

NO ger om reglerna och den publicitet

som varit kring vissa förvärvsären-

den i Sverige

området

Redan

samt den kompetens

kännedomen

återhållande

effekt

marknadsdominans

om Kl

och dess tillämpning

på företagsförvärv

europeiska
ner,

erfarenheter

framförallt

marknader.

från

EGs förordning

som antogs i december

kompetens

som

på den svenska marknaden.

uppger NO vara företagens
konkurrensregler,

som stora företag

1989,

torde

skulle

skaffat.

ha hadt en viss

ha lett

till

en klar

En annan förklarande

faktor

från andra länders tillämpning

USA

men

senare

om kontroll
förväntas

år

även

av
från

av företagskoncentratio-

ytterligare

öka företagens

på området.

NO har samlat exempel på vissa uttalanden som har gjorts av företagsledare
i större

företag,

påverkat

förvärvsbeteendet.

förvärvskontroll

vilka

visar

hur medvetenheten

Uppenbarligen

en viss preventiv

knappast låter sig kvantifieras.

om KLs

förvärvsregler

har konkurrenslagens

effekt under

ytan,

regler om

vars omfattning

dock
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5.

Utvärdering

5.1

Förutsättningarna

och

i

av konkurrenslagens

marknadsdomstolen

NO har förlorat

meddelats.

utvärdering

en

samtliga

till

lett

som
fyra

att

för avgörande.

I två fall

kravet på uppkomst

av dominerande

ställning

SkanekKBS-fallet,

i ett fall

klarlagd

och i ett fall ansågs förvärvet

eftersom det

var av särskild vikt från allmän synpunkt

ett fall,

inte i något av de fyra fall,

Samfodfallet

tiden före tillkomsten

där NO yrkat

i domstolen,

konkurrenslag.

har förevarit

företagsförvärv

åtta års praxis

gripande

ha lett till att ett beslut om företagsförvärv

inte.

Däremot

del av förvärvet
förvärvet

ovan berörda

hos NO.

I inget

föreligger

Match

finns det fall där en uppgörelse
inte genomförts

förvärv

av Swedish

skulle ha uppkommit

genom

vilket

fullföljdes

skett av innebörd

sin talan i MD.

dock

att en viss
efter

företaget

av NO i MD anhängiggjorda
en långtgående

den svenska dörrmarknaden,

sålde sitt tidigare ägda dörrföretag
härefter

helt har tagits tillbaka.

för att minska koncentrations-

Här kan särskilt nämnas att STORAS

återkallade

mot

synes NOs in-

eller att det förvärvande

avhänt sig en viss Verksamhetsgren

Match,

fall

av SP snickerier

förvärv

effekter.

STORA

ingripanden

som sådana.

Däremot

Swedish

från

fann där att

Domstolen

inte tillät

den äldre lagen konkurrensbegränsningslagen

bifallit

i slakteribranschen

om företagsköp

av nuvarande

Alcro-

Eka Nobel-fallet.

NOs talan och beslutat om sådant förbud. I marknadsdomstolen
ytterligare

och

kunna föbjudas

i vart fall

förbud och som gått till ställningstagande

interimistiskt

fört till

Esseltefallet

verkan

Beckersfallet

har marknadsdomstolen

har

ansågs det grundläggande
uppfyllt

ansågs skadlig

förbud

något

han hittills

av de fall

marknadsdomstolen

Vidare

fusionskontroll-

att det ännu inte finns några

främst därför

regler är ännu rätt begränsade,
avgöranden

för

för en utvärdering

Förutsättningarna

slutsatser

löstes

till ett utomstående

Vidare

finns

koncentration
så sätt att
företag.

som framgått

NO

av det
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olika fall där företag i samband med företagsförvärv

föregående

i förhållande

slag av åtaganden
konkurrenshämmande

Kan

till

ingalunda

effekter.

enligt

att de hittillsvarande

vilken

utsträckning

inte vara möjliga

sannolikt

varit

obetydliga

haft
inte

effekter

under

genomförts,

att genomföra

Nej,

att

de bedömts

av konkurrenslagens
ang förvärvspla-

bl.a.

inte skulle kunna godtas. Fall där företag utan kontakter
Troligen

låter sig inte kartläggas.

nått samma slutsats

haft en effekt

förvärvskontrollregler

renslagens

detta är

eller under hand genom uttalanden att planerade förvärv

ner i blöjbranschen
troligen

av

ytan genom

eftersom

på grund

NO har i vissa fall agerat offentligt

kontrollsystem.

effekterna

inte att med någon säkerhet avgöra i

kontrollsystemet

att förvärvsplaner

till

medverka

konkurrenslagen

Det går nämligen

säkert.

förvärvets

med syfte att minska

NO

med stöd av det sagda hävdas

förvärvskontrollen

gjort olika

med NO

har dock konkurföretagets

under ytan

handlande.

En övergripande
borde

fråga är självfallet

underlag

eller

rent

av nyttiga.

Den

stoppats som sannolikt

här gjorda

studien

ger

varit

knappast

för ett klart svar. Man är till en början begränsad till de fall som

varit uppe till bedömning.

En ytterligare

fallen. Även NOs uppföljning
omfattande.

tagits

i en företagsförvärvsfråga.

omstrukturering
viss tvekan inför

ställningstagande

att det är mycket
skulle ha blivit

om hur utvecklingen

marknadsdomstolens

av de behandlade

av gjorda åtaganden har i allmänhet varit föga

Det bör också framhållas

senare resonera

svårighet är att konkurrensmyndig-

inte synes ha gjort några uppföljningar

heterna i allmänhet

punkt

förvärv

ha stoppats eller om tvärtom

oskadliga

släppts igenom som

om företagsförvärv

om en annan stånd-

Det är t.ex.
i Esselte-fallet

samgående mellan fárgfabrikanterna
ha haft betydande prejudicerande

svårt att utvärdera

i ljuset av den snabba

som härefter skett inom denna koncern.
marknadsdomstolens

svårt att flera år

ställningstagande

Man kan dock hysa
att släppa igenom

Alcro och Beckers; ett beslut som torde
effekt i senare avgöranden.

215

undersöka

utifrån

eftersom

formella

sig inte exakt bestämmas,
av fördjupad

inledande

NO-fall

Antalet

NO

förefaller

utredningar

undersökt

ingående

ha mer

fall inte har fattats.

ofta

De

förvärvsfall

10-tal

ett

ganska

information.

av omfattande

och inhämtande

om

uppgår endast till ca 3

genomförts

preliminära

NOs

innebär

undersökningar

grundliga
facto

där sådan undersökning
Dock

året.

om

beslut s k 20 §-beslut

i det stora flertalet

undersökning

låter

utgångspunkt

en kritisk

omständigheterna

mindre

sig genom att de facto

fall i vilka NO engagerat

än ett fall per år. Antalet
närmare

beslut, har utgjort

eller genom att begära interimistiskt

mot förvärvet

fall

antingen genom att NO fört talan

fall som nått marknadsdomstolen,

Antalet

årligen.

Det har inte varit aktuellt

beslutat

skulle fungera i praktiken

närmare

som varit

föregående

återfinns

marknader

industrigas

och dörrar,

marknader

och

lastbilstransporter.

Den vida

som berört
pälsskinn

illustreras

såsom

färg,

industriproduktion

marknader

för

vidare

kan

och

av marknader,

även av de EG-fall
nämligen

såsom

media
t.ex.

nämnas

som kan komma

som berörts ovan 2.6

och

av visst

slag,

kemisk

apparatur

och biltillverkning.

av internationella

företagsförvärv

förvärvade

i det

för handel och service såsom stälgrossis-

spridning

svenska intressen,

Mot bakgrund
flesta

för

filmdistribution

och

eller särskilt

uppe och som behandlats

kontorsvarumarknaden,

förlagsverksamhet

under bedömning,

har berört marknader

t.ex. skyddade hemmamarknader

I de fall

marknader.

tverksamhet

är alltså inte känt.

slag. Det är inte så att systemet bara visat sig vara av

intresse för vissa marknader,
reglerade

ännu

en sådan överprövning

Hur

som varit uppe till prövning,

De förvärvskontrollfall,
av många skilda

marknadsdomstolen

eftersom

ett förvärv.

om att förbjuda

regler om möjlighet

konkurrenslagens

hos regeringen,

att begära överprövning
aldrig

att utnyttja

företagets

som hittills

erfarenheter
bedömts

ägare och ledning

kan det påpekas att de allra
i Sverige

samtyckt

varit

till förvärvet

fall

där

det

och i regel
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också

under

förvärvets

NO-prövningen

genomförande,

och

s.k.

ev.

friendly

heterna i förvärvskontrollsammanhang
mycket

begränsade,

härpå

take-övers.

förvärv

De svenska

av hostile take-overs

även om problemet

år Nordstjemans

marknadsdomstolsprövning

förekommit

av ABV

stött
erfaren-

är än så länge

i några fall. Exempel

och Bilspeditions

förvärv

av

Scansped.

5.2

Förvärvskontrollens

intensitet.

Var

bör

nivån

läggas

När

förvärvskontrollfrâgor

diskuteras

år

det

vanligt

att

uppehåller

sig vid de tekniska frågorna om den lämpligaste

kontrollen,

t.ex. förhands-

lar, tidsfrister
frågorna

Vad gäller den förstnämnda
som skulle

intensitet

utvecklats

till en viktig

Tvärtom

del av denna. Det är också påtagligt

att det

annan

tillkomst

omfattning

förordning,

åtgärder,

kan påpekas att förvärvskontroll

konkurrenslagens

ikraft

genomförts

än tidigare.

har nu genomförts
att komplettera

Grundläggande

Nationell

i de flesta EG-lånder,

kontrollen

på EG-planet.

till varandra.

under de år som gått sedan

är

Västeuropa
EGs

i en helt

koncentrations-

av särskilt

lagstiftning
dock

i form av företags-

särskilt från domineran-

i det övriga

från 21 sept 1990, om kontroll

som har gemenskapsdimension.

konkuri NOs

sida, vilka ibland kan vara alternativ

I sammanhanget

något i studien

har de, särskilt

och andra konkurrensbegränsande

de företags

i konkurrens-

i den svenska

finns ett nära samband mellan konkurrensbegränsningar
förvärv

att de grundläggande

frågan har det inte framkommit

vara obehövliga.

av

denna bör bedrivas.

peka på att förvårvskontrollreglerna

renslagstiftningen
skulle

utformningen

bör ha en förvärvskontroll

syfte och i så fall med vilken

främst

behov av beloppströsk-

etc. Detta får dock inte undanskymma

år om Sverige överhuvud

främjande

praxis,

eller efterhandskontroll,

man

stora förvärv

om förvårvskontroll

Danmark.

Den är avsedd

De mycket höga tröskelvärdena

i
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EGs

koncentrationsförordning

världsbasis

efter förvärvet

kompletterande
verksamma

i Norge,

redan

är

Genomförs

däremot

intensiteten

bitionsnivåer.
Schablonmässigt

i Finland.

betydelsefull

uttryckt

Utifrån

där

EGs

0 m 1993, torde

komma

att gälla inom
har också
perspektiv

vi haft alltsedan

kan man urskilja

är det frågan
urskilja

1983.

olika

om var ribban

am-

bör ligga.

tre nivåer:

man ser förvärvskontrollen

del i det konkurrensfrämj

strukturutvecklingen

undantagsvis

inskrida

som en reellt

mot

kan antas leda till mera påtagliga

inom

stadium motverka

har ambitionen

näringslivet

uppkomsten

Det bör understrykas

och

mycket längre i preciseringar.

Denna kännetecknade

skadliga effekter

att mera generellt påverka
där

man

ingriper

och t.ex.

i

stor

på ett tidigt

Likväl

är grovhuggna

och att man

torde de vara belysande.

olika håll i Europa, däremot knappast nivå

dock tidigare

stora företagen

sker

av marknadsdominans.

att dessa nivåbeskrivningar

Nivå 1 och 2 finns företrädda

fungerande,

ande systemet och där ingripande

för att kunna styra strukturförändringar

där de verkligt

underkastade

ett internationellt

är begränsad till att

En nivå där förvärvskontrollen

kan

en

internationellt

fall.

i sådana fall där förvärv

omfattning

synes förutsätta

om Sverige nu bestämde sig för att helt

kan man i huvudsak

särskilt allvarliga

på

Förvärvskontroll

den förvärvskontroll

En nivå där ambitionen

En nivå

inbegripen,

i förvärvskontrollen

Populärt

årsomsättning

svenska,

praktiken

och alltså även för Sverige.

eller till stor del avveckla

gäller

norm
De

i

i

det planerade EES-avtalet

skulle det te sig klart avvikande

Vad

nu

förvärvskontrollen

EGs konkurrensrätt,

ECU

förvärvskontroll.

storföretagen

hela EES-området

miljarder

som grundläggande

nationell

förvärvskontroll.

införts

5

den amerikanska

grundval

förvärvskontrollen,

av schablonmässiga

kriterier

i
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realiteten

var

förbjudna

uppmjukning

väsentlig

Var ligger

Här är bilden

nivå 2

oenhetlig.

endast bör förekomma

I lagförarbetena,

i särskilt

I lagtexten

allvarliga

framgår

om den finner ett företagsförvärv

förbud

mot förvärvets

allmän

synpunkt.

prövning

genomförande

mot förvärv

praxis

Enligt förarbetena

även

skadlig verkan i lagens mening,
och endast får meddela
särskild

pekar det särskilda

vikt

kravet

från

på över-

som marknadsdomstolen

måste marknadsdomstolen
bör tillämpas

att förvärvskontrollreglerna

markerat

eller som det också sagts

fall

om saken är av

av ett förbud

I sin hittillsvarande

meddelat.

medföra

av

av företagsförvärv

detta av att marknadsdomstolen,

I samma riktning

i regeringen

en

allra mest markerat

söka lösa saken genom förhandlingar

skall primärt

har dock

Svarar den till nivå 1 eller

starkt att förbud mot genomförande

lagrådet, understryks

undantagsvis.

i Sverige

ambitionsnivå

Här

mot nivå

skett i riktning

nuvarande

förvärv.

ytterligare

att göra

sägas ha

med återhållsamhet.

och MDs praxis ligger den svenska förvärvskontrollen

nivå

NOs

aktivitet

i

förvärvskontrollfrågor

Det verkar föreligga

sannolikt

en viss oöverensstämmelse

marknadsdomstolens

och

förklaras

därigenom

konkurrenssynpunkt.

uppgörelser

nivå

mellan huvudlinjema
Delvis

denna

kan

i NOs
dock

som sådant än att genom åtaganden och

I vissa fall

som NO förhandlingsvägen

företagsförvärv

konkurrenslagens

att NOs agerande i många fall i realiteten

av en viss Verksamhetsgren

ev. avyttring

alltsedan

avgöranden.

mindre åsyftat att stoppa ett förvärv

från

har

att den närmast måste sägas motsvara

varit så omfattande

tillkomst

praxis

att NO har en i viss mån annan syn på saken.

antyder emellertid

Materialet

mildra

effekterna

måste dock

lämnas

av ett förvärv
öppet

om de

uppnått med företag i samband med

skulle ha stått sig, om företagen istället hade stått på sig och

NO måst vända sig till

marknadsdomstolen
ofta

åtminstone

agerande

i dessa fall

önskemål

att snabbt få saken uppklarad.

torde

för ett avgörande.
delvis

förklaras

Företagens
av starka
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vilken

Här

i olika särskilda
i denna

som framkommit

sådana frågor

listas viktiga

olika frågor om ev.

och räckvidd

utformning

i förvärvskontrollens

hänseenden.

Sedan kommittén

uppkommer

i denna grundfråga

bildat sig en uppfattning

att överväga

bör ligga fortsättningsvis.

nivå förvärvskontrollen

omläggning

nödvändigt

är det självfallet

konkurrenskommittén

För

studie.

Dominanskriteriet.

5.3

hänvisas.

har behandlats i avsnitt 4.3 ovan, till vilket

Kriteriet

bibehållande

dominanskriteriets

konkurrenslag

I nuvarande

avgränsning

grundläggande

dominerande
trollen

ställning

av

domstolen

till

leda

räckvidd.

I

Esselte-

Observera

och

har att göra med vilken

räckvidd

avgränsning

måste rimligen

såsom EG och Tyskland,

att den tyska utformningen

av

att ge förvärvskon-

avgränsning

och också

att

tolkats ganska

SkanekKBS-fallen

fann

man vill ge fusionskonav tillämpningsområdet

finnas även i fortsättningen.

synes vara att behålla dominanskriteriet

håll,

i

t.ex.

uppkom.

och på ett sätt som gör att det blir mindre
andra

en

förstärkning

I praxis har dominanskriteriet

Någon form av grundläggande

väg att

funktionen

fyller

att någon marknadsdominans

för fusionskontrollreglema

lagstiftning,

eller

uppkomst

en grundläggande

marknadsdomstolen.

ställningstagandet
trollen.

också i utländsk

på en marknad

i konkurrenslagen

begränsa kontrollens
snävt

skall

förvärvet

till

och i Tyskland.

EGs nya koncentrationsförordning

på att

leda

Som framgått av 4.3

räckvidd.

av lagstiftningens

direktiv.

på en marknad

ställning

av dominerande

Frågan om

skall

att förvärvet

kravet

ofta ett dominanskriterium

uppställs

nämnd i kommitténs

är särskilt

ger

eller förstärkande

uppkomst

Krav

bibehållas

det

Bör

En

men precisera detta bättre

snävt. Härvid

kan lagstiftningen

ge värdefulla

av dominansbegreppet

utgångspunkter.
är klart vidare
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om än väl detaljerad.

I Tyskland

om marknadsandelen

överstiger

oligopolsituationer

5.4

presumeras
13

marknadsdominans

- en klart intressant

regel.

Såsom framgått

på kontrollerande

inflytande

av avsnitt 4.4 är konkurrenslagens

innebörd

när det gäller frågan om det för förvärvskontrollreglemas
att aktieförvärv

leder till uppkomst av eller förstärkande

de inflytande.

NOs uppfattning

de i avsnitt 4.4 behandlade

problem

från portföljinvesteringar

förknippade

ambitionsnivâ.

vilket

beror även av andra faktorer

möjligheterna

med den som

kan särskilt

hänvisas

inflytande

till

uppkommer

Å andra sidan är stora

är vad som föreslogs

t.ex.

av konkurrensutred-

ger ett kontrollerande

än sådana procentandelar.

inte ägarkontrollen

-

intresse för en

med att söka ställa upp exakta beloppsgränser,

1978. Frågan om ett aktieförvärv

detta sammanhang

av ett kontrolleran-

- som är av egentligt

på rimlig

i form av procentandelar
ningen

krävs

fallen ang SSAB och Partek.

I sak synes det endast vara fall där kontrollerande

förvärvskontrollprövning

inte helt klar

tillämplighet

torde inte överensstämma

i denna studie. När det gäller sakfrågan

till skillnad

Utpräglade

bedöms också som marknadsdominans.

Krav

framförts

föreligga

inflytande

Dessutom

som är det primärt

är det i

intressanta

utan

att styra konkurrensbeteendet.

Det är emellertid

mindre tilltalande

ett onödigt

vidsträckt

i lagtexten

ta

inflytande,

som får preciseras

att ge en kontrollagstiftning

tillämpningsområde.

ett allmänt

formulerat

krav

i lagmotiven

Man bör överväga
uppkomst

av detta slag

lösningen

att

av kontrollerande

och senare i praxis.
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5.5

De

tidsfrister

Uppställda

tidsfrister

olika

riksdagsbehandlingen.

Studien

med företagens

konkurrenslagen

om

att

har betydande kritik

Det har framhållits

att företagens

om

Härigenom

mot nuvarande

situation.

lämnats i ett tvångsläge.

synes det viktigt

med tidsfrister

att ordningen

bör inte hänga i luften under längre tid.

att företag själva medger att NO avstår från att formellt

Själva det faktum
besluta

20 §

att fatta beslut enligt

framförts

medgivanden

Företagsförvärvsfrägan

upprätthålls.

klaras detta genom

inte att löpa.

Från näringslivshäll

synpunkter

vid

en annan.

undersökning.

av fördjupad

de lagstadgade tidsfristema

Från övergripande

Formellt

minst

inte

blivit

verkligheten

undviker

medgivande,

till,

kom

när lagen

visar

inledande

som anges i

av förvärvsärenden

hos NO är ofta tidskrävande.

Handläggningen
att NO,

stor vikt

tillmättes

konkurrenslagen

börjar

handläggning

för

fördjupad

undersökning

Ändringar för att bättre säkerställa

tillmätas

bör

att tidsfristema

större

efterlevs

betydelse.
måste över-

vägas.

kan ligga pä olika plan. En primär

Sådana ändringar
till tidsfristema.
att tidsfristema
egentligen

Nästa

i
- sett stort -

Frågan mäste ställas om det inte är viktigare

hålls än att alla fall av intresse blir så väl undersökta

skulle fordras.

huvudfråga

är

konkurrensmyndigheten
resurser

fråga är själva attityden

Detta är den primära

att

tillse

att

den

policyfrägan.

organisatoriska

strukturen

är sådan, att man snabbt kan sätta

pä stora fusionsfall

när situationen

SPKs roll i dessa sammanhang

En tredje fråga är översyn

hittills

som

tillräckliga

Intrycket

uppkommer.

är att

varit rätt begränsad.

av handläggningsordningen.

av

Se härom nedan.
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5.6

Interimistiska

Nära sakligt

förbud

samband med tidsfristerna

att begära hos marknadsdomstolen,
förvärvs

genomförande

haft framgång
ovan.

har reglerna

att domstolen interimistiskt

innan ärendet slutligt

prövats.

hos MD med sådana yrkanden.

För bifall

krävs synnerliga

material göra en preliminär
meddela interimistiskt

att nuvarande

av sakfrågan.

Skulle MD i ett visst fall

sannolikt

skulle förbjuda

ett förvärv

regel

unscramble

möjlighet

om

medan prövningen

till

the eggs.

interimistiskt

ännu pågår.

Mycket
förbud

tyder på

är mindre

konstruerad.

Ett alternativ

förvärvets

i 4.2

som mycket angeläget att säkerställa att företag inte obstruerar

Det är ytterst svårt att i efterhand

ordning

inte

prövning.

genom att de facto genomföra

lämpligt

NO har hittills

ett

skulle nog företagen på goda grunder uppfatta

även vid en slutlig

Det framstår

förbjuder

Fallen har behandlats

detta som en mycket stark signal om att domstolen
förvärvet

för NO

skäl och MD är nödgad att på begränsat

prövning

förbud,

om möjlighet

införa

skulle vara att i viss anslutning
möjlighet

genomförande

att ålägga

företagen

i avbidan

till

EGs koncentrationsför-

ett standstill

förvårvsprövningens

ifråga

om

genomförande.

Detta skulle kunna utformas

så att MD,

part, kan ålägga ett standstill

om detta är befogat med hänsyn till förvärvets

karaktär

känt om företagets planer utan att MD därvid

och vad som blivit

går in i en bedömning
regler måste givetvis

på yrkande av NO eller ev. annan

av själva skadlighetsfrågan.

särskilda

tidsfrister

För sådana standstill-

ställas upp, som bör göras snäva,

ev. med förlängningsmöjligheter.

5.7

Krav

Konkurrensutredningen
på en brett utformad

på anmälningsskyldighet

föreslog

1978 att förvårvskontrollen

anmälningsskyldighet.

skulle baseras

Någon dylik infördes emellertid
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för företagen att frivilligt

ej. Det finns dock en - rätt litet använd - möjlighet

osanktionerade,

Studien synes visa att nuvarande,

Inget har framkommit

företagsförvärv,

som

ordning

til

med

en ordning

En anmälningsskyldighet

att avse särskilt

automatisk

stora förvärv,

och USA.

En sådan regel

möjligheter

att ingripa

skulle

mot förvärv

som skulle

kunna

skulle t.ex. kunna vara begränsad

ev. i kombination

för en period

standstill-regel

nuvarande

mellan

förslag

ambitiösa

och konkurrensutredningens

vara intressanta.
till

fått

sent

Detta pekar på att det

mellanlösningar

att det finns

påpekas

dock

bör

fungerar

anmälningsskyldighet.

obligatorisk

Det

i Sverige.

land gå över

av att i vårt

alltför

först

konkurrensmyndigheterna

behov

vara

ordning

att oupptäckta viktiga

som tyder

kännedom om, skulle utgöra något problem
skulle

§ KL.

27

påfallande obyråkratiska,

tillfredsställande.

inte

vitessanktionerade,

göra

att

ålägganden om anmälningsskyldighet

tidsbegränsade

är i regel

Dessa åtaganden

NO.

möjlighet

har

NO

men

NO har i vissa fall ålagt företag att i
till

sina förvärv

anmäla

fortsättningen

från NO.

OK

fall få ett

i flertalet

och

driva fram ett ställningstagande

till NO och därigenom

anmäla förvärv

förslagsvis

inte förändra

med en i dessa fall
l månad som i EG

konkurrensmyndighetens

som ligger under tröskeln

för obligato-

risk anmälningsskyldighet.

Man

skall

dock

ha klart
och

anmälningsskyldighet
omfattande
myndigheten
omsättning,

krav

för

sig att kombinationen

kortvarig

det ekonomiska

samtidigt

m.m.

standstill-regel

bedömningsunderlag

med anmälan.

marknadsandelar

i EG och USA

Här krävs bl.a.
nedbrutet

komplicerad
som gör varje anmälan dyrbar och

är

förenad

med

som skall inges till

detaljuppgifter

delmarknader
för företagen.

tveksamt om det skulle finnas något behov av en liknande

av

om

av en art

Det förefaller

ordning

i Sverige.
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5.8

Partiell

avhändelse

Såsom förvärvskontrollreglerna
är möjligt

är skrivna är det i vart fall tveksamt

för NO att i MD

föra talan enbart om att ett förvärv

genomföras

såvitt avser en viss Verksamhetsgren

fall

försäljning

ålägga

aktualiserats
förvärvs

Nuvarande

förvärv

av Swedish

utgångspunkt

mer genomgripande

ingrepp.

Materialet

enligt konkurrenslagen.

Lagtexten

fram mer omfattande

visar

NOs praxis

att driva

bör rimligen

ingripanden

förhandlingslösningar
denna praxis
Huvudfrågan
åtaganden
uppgörelser
litet

åtaganden

har ingående

har utvecklats

vid

är hur man bör se

som förekommit
inför

vildvuxna

skett i färsk NO-praxis.

har följt

att den

än vad som är nödvändigt.

från

för partiella

företags

från företags

behandlats

Det
förbud

sida

sida inom

i avsnitt

4.7

ramen
ovan.

för
Hela

i konkurrenslagen.

denna praxis och de många olika slag av

från förvärvande

företags

sida i samband

är att dessa åtaganden

innehållet.

Här synes dock en åtstramning

Intrycket

sina åtaganden i förhållande

är dock att företagen

till NO.

med

i vissa fall varit

Det har påpekats att företagsåtaganden

till NO alltid är osanktionerade.

till ingripande

inte vara så utformad

sidan av lagreglerna

NO. Ett intryck
vad gäller

ev.

mot ett förvärv.

åtaganden

fram

till

att det är en vanlig

ger egentlig anledning

än för totalförbud

Särskilda

stel och sakligt

intresse bör vara större

finns starka skäl att överväga att göra förutsättningarna

5.9

och detta

av ett företag endast är inom vissa områden,

endast inom ett område, som förvärvet

restriktiva

Match

allt

borde vara att möjligheterna

ingrepp i konkurrensvårdens

situation att det vid förvärv

mindre

att i sådant

Saken har framför

i detta hänseende vara onödigt

En naturlig

mindre genomgripande

tvingar

inte får

på dörrmarknaden.

lagtext förefaller

mindre lämplig.

än till

av endast en sådan gren.

i fråga om STORAs

effekter

och för MD

om det

ha

i förhållande
i regel lojalt
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Förhandlingslösningar
med

för att tillgodose

företagsförvärv

svenska

materialet

lösningar.

konkurrensaspektema

kan ta sig många
utvisar.

I USA

finns

I t.ex. det uppmärksammade

värv blev lösningen
hade ingått
dörrfabrik

att STORA

i Swedish
såldes

till

olika

former,

Match,

fallet ang STORAs

medan en av STORA

utomstående.

såsom också

stor erfarenhet

behöll den nyförvärvade

av detta

det
slags

dörrfabriksför-

dörrfabriken

som

redan tidigare

ägd

tillvägagångssätt

NOs

i samband

i detta

slags

ärenden synes ha goda skäl för sig.

Här uppkommer

emellertid

sida skall kunna sanktioneras
såsom fallet är bl.a. i USA.
på talan av NO.
prövning

frågan om inte gjorda

med vite för att säkerställa deras efterlevnad,
Dylika

beslut bör fattas av marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen

men likväl

bör därvid

ha att kontrollera

åtaganden ålägganden

från

synpunkt;

allmänna
liknande

industripolitiska,

de bör alltså

sysselsättningspolitiska,

som befogade

få ha formen
kulturpolitiska

av
eller

fråga är om åtagandena som nu i regel är fallet bör löpa utan

tidsbegränsnin

g. Såväl övervakningssynpunkter

na i näringslivet

5.10

som de snabba förändringar-

synes tala för att åtagandena bör vara tidsbegrånsade,

fall i fråga om sanktionerade

i vart

ålägganden.

Skadlighetsprövningen

Grundläggande
storföretags

konstatera

förvärvsprövning
frågor

är

numera

deltagande

större dimensioner

rört

framstår

Det

åtaganden.

En särskild

dock

inte gå in i en materiell

juridiskautformning.

åläggandets

bör krävas att sanktionerade
konkurrensfrämjande

åtaganden från företags

internationella

i internationella

är frågor
att de fall
i allmänhet

som skulle

det

företagsförvärv

som får prövas

som i praktiken
varit av nationell

ha varit

perspektivet.

aktuella

och samgåenden av

på EGEES-nivå.
varit

aktuella

karaktär

att pröva

Svenska

Man kan
i Sveige

för

och endast sällan

på en EGEES-nivå.
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Slutsatsen blir att det finns behov av en nationell
konkurrensrätt.

av EGEES

kan läggas och den diskrepans

troll

som gjorts

De uttalanden
särskild

restriktivitet,

uttryck

i

anvisningar

riktas mot nuvarande,

kriterier

grundläggande

till

förmån

om

en

särskilt

sig

skadlighetsprövning

i

som andra närliggande

konsekvenser

förvärvets

av kvarvarande

ryms

väl

inom

enligt

bedöms
former

av företagsförvärv

behöva

mellan företag.
i tillräckligt

potentiell

dvs.
dylik.

nuvarande

för

ramen

hög

marknadens

konkurrenskraftigt,

inbegripet

samma

av konkurrensbe-

för den ifrågavarande

fungera

konkurrens,

mycket

dock

kritik

för skadlighetsbedömningen.

att företagsförvärvsfrågor

att även i fortsättningen

fattningen

försiktig

om

tagit

har delvis

nivå

för

kriterier

är att man i fall om bedömning

förmåga

aspekt

alltså

konkurrenslag

t.ex. olika typer av långtgående samarbetsavtal

grad beaktar

för

del av systemet

nuvarande

till

i förarbetena

brett utformade

fördel

är en klar

Viktigt

Skall en förvärvskon-

I sak synes dock inte någon egentlig

fusionskontrollärenden.

gränsningar,

mark-

bör den läggas på nivå

konkurrensvård

Det

kan iakttas mellan

betydelsefull

reellt

såsom en viktig,

fungera

som därvid

och NOs bedömningar.

avgöranden

nadsdomstolens

på vilka en förvärvskon-

de olika ambitionsnivåer

I 5.2 ovan har diskuterats
troll

vid sidan

förvärvskontroll

om-

Denna

bedömnings-

kriterier.

i företagsförvärvsfall

Kravet

på särskild

restriktivitet

lagtext

till uttryck

i regeln om obligatorisk

len, regeln

att förhandlingen

förhandling

Vill

mindre

restriktiv

av marknadsdomsto-

och regeln om regeringsprövning

i sista hand berörs

kan detta lämpligen

de nu berörda reglerna,
in möjligheterna

endast om

använd

man markera att förvärvskontrollen

nedan.

i nuvarande

i marknadsdomsto-

får syfta till att stoppa förvärvet

saken är av särskild vikt från allmän synpunkt
len i Eka Nobel-fallet

kommer

som

att förbjuda

fortsättningsvis

skall vara

ske genom att helt eller delvis

slopa

alla är avsedda att i olika hänseenden snäva
ett företagsförvärv.
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Frågan

förhandlingskrav

bör ställas om ett obligatoriskt

sena stadium i ett ärendes handläggning,
i skadlighetsfrågan.

avgörande
reell

förhandling

lagreglerad

Likaledes

bör frågan

Skulle en sådan regel dock anses lämplig

Avslutningsvis

påpekas

bör

skadlighetsprövningen
ett företagsförvärv

ställas om en särskild

att förbjuda

även framgent,

bör

ett förvärv.
övervägas att

sig från hittillsvarande

den så att praxis kan frigöra
och därpå grundade

uttalanden

för en

detta stadium utrymmet

spärr bör sättas upp för möjligheten

omformulera

fattat sitt

då marknadsdomstolen

Ofta torde

vara ringa.

bör gälla på det

förarbets-

ställningstaganden.

att det förefaller

långtgående

i form

åtgärder

Större restriktivitet

som minskar ev. skadeverkningar.

skäl

goda

att vid

mellan beslut om totalt förbud

göra viss skillnad
och mindre

finnas

för

av åtaganden

är påkallad i det förra

fallet än i det senare.

5.11

Regeringsprövningen

läge skall

I dagens

som nämnts

alla

beslut

av marknadsdomstolen

regeringen

ett företagsförvärv

framgått

finns ännu inget fall där en dylik regeringsprövning

Meningen

är att regeringen

samhällsekonomiska
regeringsprövning

Huvudfrågan
som hittills

i prövningen

aspekter.

skall kunna väga

I sak markerar

att ett förbud

åtgärd och troligen
överprövningen

underställas

för fastställelse.

förbjuda

på regeringsplanet

uppfattat

Som

aktuell.

övergripande

själva existensen

mot företagsförvärv

har marknadsdomstolen

blivit

att

av denna

är en långtgående
själva existensen

av

som en signal om att visa återhållsamhet.

är om regeringsprövningen
varit uppe till sakprövning

bör behållas.

Inget av de fyra fall

i marknadsdomstolen

synes vara av

den arten att de, om de fått annan utgång, skulle ha krävt en överprövning
utifrån

övergripande

samgående

mellan

kontorsvaruföretag,

samhällsekonomiska
två större
samgående

fárgfabrikanter,
mellan

aspekter.
förvärv

två slakterier

Fallen

har

gällt

av ett medelstort
och uppkomsten

av
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inom landet för blekmedel

monopol

gälla om de fall som stannat
t.ex. förhindrade

ingripanden,
ningsmonopol

och

stålgrossistbranschen.
regeringsprövningen

Härtill

kommer

lämpligt

uppkomma
peringar.

NO-planet

massaindustrin.

av ett inhemskt

av uppkomsten
mot

Såvitt framgår

Detsamma

synes

och där NO gjort mer omfattande

alltför

koncentrerad

av hittillsvarande

dörrtillverk-

ägarstruktur

erfarenheter

i

borde

kunna avskaffas.

att det i ett EG-EES-perspektiv

att regeringen

en viktig

åtgärder

till

kan diskuteras

har direkt ansvar för tillämpningen

del av konkurrenslagstiftningen.
såsom svårigheter

Här

om det är

i enskilda fall av

kan känsliga

situationer

att stå emot tryck från inhemska intressegrup-
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aspekter
Konkurrensrättsliga
kooperationer
på federativa
-

1

i

analys

lagteknisk

en

l samband med konkurrenskommitténs

översyn av konkurrenslagen

har möj-

och marknadsdelning

diskute-

ligheten att införa förbud mot prissamverkan
rats. I kommitténs

Konkurrensen

delbetänkande

att frågan skall behandlas i kommitténs
uttrycks att kommittén

EG-rätten

av

uppdraget

till

Bakgrund

ljuset

uttalas

på livsmedelssektom,

slutbetänkande.

I samband härmed

i ett sådant sammanhang måste ta ställning

till behov

kooperativ samverkan. Vidare
av undantag från eventuella förbud avseende
sägs: en sådan prövning måste ske mot bakgrund av en ytterligare analys
av kooperativa

organisationsformer

till kooperationens

hänsyn skall kunna tas

särart och olika behov av samverkan

des syftet och förutsättningarna
En informellt

för att vederbörlig

Detta utgör såle-

för den här aktuella studien.

sammansatt referensgrupp

tionen och konkurrenskommitténs
synpunkter på studiens utformning

med representanter

från koopera-

sekretariat har bistått med erfarenheter och
och inriktning.

I samråd med gruppen har

bl.a. bestämts att arbetet i första hand skall koncentreras till federativ
samhet inom HSB, KFKonsum
samt mejeri- och slakteriverksamheten

verkinom

LRF.
Som nämnts inledningsvis
förbudsbestämmelser

har konkurrenskommittén

mot prissamverkan

diskuterat

och marknadsdelning.

generella
Inom ko-

har man varit mycket kritisk mot att införa sådana bestämmlser i
konkurrenslagen och menar att detta skulle påverka de federativa kooperatiooperationen

nerna på ett otillbörligt

sätt. Argumenten

har varit skiftande

och ofta tagit

1 SOU 1990:25Konkurrensen inom livsmedelssektom.s. 233.
2 Här skall dock noterasatt redan förbudet mot anbudskartelleri 14 § KL kan sägasinnefatta bestämmelserom förbud mot prissamverkanoch marknadsdelning.Avstår någon från
att lämna anbudpå grund av överenskommelsemed annan näringsidkare om marknadsÅ.
delning torde detta innebära ett brott mot anbudskartellförbudet. Martenius,
överenskommelse
kan
På
Konkurrenslagstifmingen. Sth. 1985. s. 339
en
samma sätt
om att lämna anbud en viss nivå också strida mot förbudet i fråga.
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olika

utgångspunkter.

Här skall de viktigaste

ståndpunkterna

redovisas

översiktligt.

-

-

-

-

-

Sverige utgör en liten ekonomisk marknad över ett stort geografiskt område. Detta innebär att samarbete måste få förekomma för att nödvändiga
rationaliseringseffekter
skall kunna uppnås. Förbud är således olämpliga
for den svenska marknaden. Missbruksprincipen
passar bättre.
Jordbruk mejeri-kött
kan inte styras av traditionella marknadskrafter. En
övergripande planering och samordning av produktionen är nödvändig.
Av samma skäl är samarbete i förädlingsleden nödvändigt.
Avregleringen
innebär att producentema tvingas att marknadsanpassa sin
verksamhet. Lagstiftaren hoppas uppnå ökad internationell
konkurrens.
Samtidigt omöjliggörs
denna marknadsanpassning
genom att konkurrensreglerna förhindrar uppbyggnaden av rationella företagsstrukturer
in
ramen for de befintliga kooperativa federationema.
Det uppfattas som stötande att lagstiftaren underkänner en associationsform med långa traditioner och över en natt kriminaliserar beteenden som
utgör själva grundvalen för denna form av näringsverksamhet.
Eftersom
kooperativt företagande bygger
samarbete kan man inte använda konkurrens som ett styrmedel. Konkurrens är
ett instrument avsett för företagande som bygger på den neo-klassiska teorin om vinstmaximering.
Lagstiftningen
skall vara neutral i förhållande till olika associationsformer. På grund av den ekonomiska enhetens princip är koncerner undanförbud. Eftersom företagande i federativ
tagna från konkurrensrättsliga
form är likvärdig koncernens skall de båda företagsformerna jämställas.

Som synes är de framförda
första punkterna

argumenten av olika karaktärer. Beträffande

kan sägas att de präglas av ekonomiskt-politiska

de tre

övervä-

ganden. Det är främst den sistnämnda punkten som faller inom ramen för en
juridiskt präglad undersökning av federationen i ett konkurrensrättsligt
perspektiv. Bland annat med hänsyn till den korta tid som stått till förfogande
beslutades i samråd med referensgruppen

att den sistnämnda punkten skulle

utredas närmare. Detta i sin tur har inneburit
eller näringspolitiska
en juridiskt-teknisk
ration av ekonomiska

övervägandena
jämförelse

att de rent konkurrenspolitiska

inte har varit i förgrunden

mellan företagande i en koncern och en fede-

föreningar.

Vidare innebär de pågående EES-överläggningarna
liga regler
Eftersom

kan vara tvingande
EG-rätten

utan i stället

i Sverige

har företräde framför

att EG:s konkurrensrätts-

inom

en relativt

de nationella

snar framtid.

rättsreglerna

om ett
EES-avtal kommer till stånd, är dessa regler av stor betydelse vid utformandet
av en svensk konkurrenslag.
allt mer betydelsefull

EG-hamtoniseringen

har

senare tid blivit

i lagstiftningsarbetet.

Mot denna bakgrund behandlas i huvudsak tre frågor. För det första beskrivs
de tre utvalda organisationerna

med tyngdpunkt

på vilka inslag i deras verk-
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eller marknadsdel-

kan betraktas som prissamarbete

samhet som eventuellt

i den gällande EG-

ning. För det andra görs ett försök att utröna innehållet
rätten beträffande

av här avsedd typ. För det tredje analyseras

organisationer

grund finns anledning

om det på lagteknisk

med koncerner i konkurrensrättsliga

2

Något

ganisationsteoretiskt

verksamhet

bild av federativ verksamhet utifrån ett i huvudsak orframställning

En fylligare

perspektiv.

denna studie under avsnitt 6.3 Federationer.
som en form av frivillig

karaktäriseras

finns längre fram i

En federativ

samverkan

där enskilda

enhet. Syftet är att man genom samverkan skall ta tillvara
tressen och gemensamt uppfylla

sin ställning

organisation

kan

föreningar

har gått samman i en gemensam övergripande

under vissa avtalade villkor

organisationerna

vissa federationer

sammanhang.

federativ

om

Här ges en översiktlig

att jämställa

målsättningar

medlemmarnas

ett mer effektivt

in-

sätt än om

agerat var för sig. Samtidigt behåller medlemsorganisationen

som självständig

juridisk

person och bibehåller

en grund-

läggande autonomi angående vissa beslut.
De organisationer

som behandlas i denna studie är alla i någon form federa-

tiva till sin karaktär.

HSB och KF tillhör

mejeri- och slakterirörelsen
Samverkan

konsumentkooperationen

grundas ofta

att de i federationen

mensamma intressen inom ett verksamhetsområde.
hos medlemsföreningarna,

ingående enheterna har geDen primära makten finns

men kan delegeras till den gemensamma enheten.

Centralt fattade beslut måste vara förankrade hos medlemsföreningarna
få avsedd effekt. Med andra ord kan man säga att en federation
underifrån

medan

tillhör producentkooperationen.

med självständiga

föreningar

som frivilligt

för att

är uppbyggd

väljer att samarbeta.

Som kommer att framgå senare kan en federativ organisation

vara löslig eller

av fastare slag. Ofta kan den överordnade enheten ha knutit de underliggande
föreningarna

hårt till sig. Detta kan ta sig uttryck i att de underliggande

enhe-

terna inte kan ändra sina stadgar utan att den överordnade enheten godkänner
ändringarna
förflutit.

eller att föreningarna

inte får lämna federationen

förrän viss tid
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3

och

om
Något
prissamverkan
marknadsdelning

När konkurrerande

näringsidkare

inom samma säljled samarbetar med exem-

brukar detta kallas horisontell prissamverkan.

pelvis prissättning

Med vertikal

avses däremot samverkan mellan olika säljled, t.ex. i form av

prissamverkan
bruttoprissättnin

på flera olika sätt. Ett exempel är

prissamarbete kan förekomma

Horisontellt

prisrekommendationer

från en branschorganisation,

ett annat att konkurrevilket kan leda dll en

rande leverantörer bildar en gemensam säljorganisation,
enhetlig prissättning.
Marknadsdelning

eller presumtiva

innebär att konkurrenter

konkurrenter

nom samarbete delar upp marknaden mellan sig. Delningen
sätt. Kvoteringsavtal

är en form av marknadsdelning

av den totala omsättningen

skyldighet

vid överträdelse.

gränserna kan medföra skadeståndsskydighet.

har konkurrenterna

och de inblandade
av de geografiska

Andra exempel på marknads-

och produktindelning.

delat upp kundgrupperna

till skadestånds-

är en annan form av marknads-

delning då marknaden delas upp efter geografiska distrikt
parterna är hänvisade till var sitt område. Överträdelse

delning är kundslagsindelning

eller Försäljning till

vilket ofta är kopplat

Omrâdesdelning

geolika

som innebär att var och

en av de samarbetande parterna fastställer sin tillverkning
en kvotdel

kan ske

Vid kundslagsindelning

mellan sig. Överenskommelsen

gär ut på att parterna enbart skall vända sig till de hänvisade kategorierna
kunder.

Vid produktindelning

avtalspartema
övriga

skall specialisera sig

parterna

marknadsskydd

tillverkning

avstår från tillverkning
är en särskild

länder som tillverkar

av

har man i stället avtalat om att var och en av
av en särskild produkt.

av just den produkten.

typ av marknadsdelning.

Tillverkare

De

Hemmai olika

samma vara kan komma överens om att inte konkurrera

på varandras hemmamarknader.
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4

berörda

De

kooperationerna
Verksamhet

och

struktur

och

prissamverkan

av
bakgrund
marknadsdelning

4.1

-

mot

HSB
är en sammanslutning

HSB:s Riksförbund
HSB-föreningar

med anslutna bostadsrättsföreningar

att HSB-rörelsen

fungerar på tre nivåer.

Antalet

ekonomiska

främja medlemmarnas

nomförandet

byggnadsverksamhet

och lämpligt.

lån till finansieoch revision

och utövar kontroll

samt använder sparmedlen för lån till or-

som är anslutna till förbundet.

relsens främsta språkrör i bostadspolitiska

Dessutom är förbundet

HSB-rö-

frågor.
dels de

60 stycken och har två typer av medlemmar;

HSB-föreningarna

bostadsrättslägenhet

som har förvärvat

där

Vidare organiserar man och stödjer en för hela

rörelsen gemensam sparverksamhet
ganisationer

lämnar och förmedlar

samt upphandlar eller producerar byggnadsmaterial

av deras verksamhet
så anses möjligt

är att

teknisk hjälp vid igångsättandet och ge-

av byggnadsverksamhet,

ring av medlemmarnas

ändamål

intressen genom olika åtgärder. Man bi-

råd, tillhandahåller

står med juridiska

Således kan man säga

är ca 4 000. Riksförbundets

bostadsrättsföreningar

verksamma

av landets regionalt

och dels medlemmar

som ännu inte

bostad och vilka som regel deltar i HSB:s bostadssparande. Som
inledningsvis nämnts består HSB:s medlemsorganisation
av två slag av för-

har erhållit

eningar: HSB-förenin
en HSB-förening

gar och bostadsrättsföreningar.

Alla medlemmar

tillhör

och de som har fått bostadsrätt tillhör dessutom en bostads-

rättsförenin
HSB-föreningarna

handlägger nybyggnadsverksamheten

gående bostadrättsförenin
kontakterna

liksom

med riksförbundet.
bostadsrättsföreningen

gar, anskaffar tomtmarken,

kontakterna

in-

för i föreningen

svarar för myndighets-

med de bostadssökande

medlemmarna

och

Man handhar även sparkasseverksamheten

och biträder

av deras angelägenheter

samt förmed-

i förvaltningen

lar erfarenheter mellan olika bostadsrättsföreningar.
Vidare utser HSB-föreningen
HSB-förenin

en ledamot i bostadsrättsföreningens

styrelse.

gen tar också hand om föreningens räkenskaper och medelsför-
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valtnin

dvs kameral förvaltning.

föreningsrevision

Enligt stadgarna skall HSB-rörelsens

handha all revision i bostadsrättsföreningarna,

egen

medan öv-

riga tjänster kan upphandlas utanför HSB-rörelsen.
Beträffande

övrig verksamhet kan sägas att HSB:s Riksförbund

dotterbolag,
nyproduktion

av flerbostadshus

ombyggnader.
hälften vari

Dessutom

och småhus samt reparationer

äger Förbundet

Hyresgästemas

Som omtalats tidigare

och Hyresgästernas

det de regionala HSB-föreningarna

med Skanska, där HSB:s riksförbund
flera

lokala

byggprojekt

ment, utveckla förenklade

mellan

för HSB-föreningarnas

avseende projektering,

Samarbetet syftar till att effektivisera

köpsverksamhet.

inom

och till- och
Riksförbund

Förlags AB, HYF.
som ombesörjer

byggandet inom HSB. För närvarande pågår ett utvecklingsarbete

ordnar

har ett helägt

HSB Bygg AB som sysslar med entrepenadverksamhet

i samarbete
räkning

beräkning

byggandet med prefabricerade

olika lokala byggprojekt.

inom detta samarbete, vilket

m.m.

byggele-

prissystem samt utvärdera den gemensamma

Utvecklingsarbetet

sam-

upp-

syftar också till att utjämna lösamheten
Hittills

har ca 400 lägenheter producerats

motsvarar

ca 5 % av HSB:s årliga byggverk-

samhet. Om samarbetet faller väl ut har man dock för avsikt att utveckla verksamheten. För närvarande sker ingen upphandling

inom detta utvecklingsar-

bete. Det beskrivna samarbetet kan i princip karaktäriseras som en inköpskartell. Samarbete som har samband med inköpsverksamhet
konkurrensrättsliga
ser. Förfarandet

konsekvenser,

eftersom det som regel medför lägre pri-

torde inte beröras av eventuella

och marknadsdelning,

innebär sällan några

förbud mot prissamverkan

vilket inte utesluter att det kan bli föremål för prövning

enligt rnissbruksprincipen.
Mot bakgrund av det tillängli ga materialet kan sägas att verksamheten inom
HSB knappast innehåller inslag av ptissamverkan

4.2

och marknadsdelning.

KFKonsum

Livsmedelshandeln

i Sverige sker i huvudsak inom tre block; KF, ICA och

Dagab. Dessa står för 70 % av både partiförsäljning
dagligvaror.

KFKonsums

KFKonsum

är en konsumentkooperativ

marna

som konsumenter

marknadsandel

och detaljhandel

med

är ca 20 %.
rörelse vilket innebär att medlem-

äger konsumentföreningarna

med dess butiker.
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hushållning

är att främja medlemmarnas

Syftet med konsumentkooperationen

sätt erbjuda varor och tjänster som svarar

främst genom att på effektivaste

behov och önskemål. Det finns 134 konsumentföreningar

mot medlemmarnas

i Stockholm

med mycket varierande storlek, allt från kosumentföreningen

till

med bara en butik. De största 25 föreningarna står for 90 %
och 19
av den sammanlagda omsättning. De 134 konsumentföreningama
förening som är den övergripande
OK-föreningar
äger KF ekonomisk
små föreningar

enheten för den konsumentkooperativa
KF:s egentliga

deras krav

Fackhandel

och utveckling.

lönsamhet, avkastning

KF Konsumentvaruindustrier

AB,

KF har

med bra varor och tjänster och
KF är också

är KF Handel AB, KF

i en koncern. De sju underkoncemerna

moderforening

2,1 miljoner

medlemmar.

har ca 1,3 miljoner

att förse sina medlemmar

som huvuduppgift
tillgodose

har sammanlagt

ägare. Konsumentföreningarna

medan OK-föreningarna

medlemmar

är således

rörelsen. Dessa föreningar

KF Industri

AB,

AB,

KF

Tjänste AB, Reso AB och KF Media.

är konsumentföreningarnas
ment, lagring,

distribution,

samlad. Koncernen

verksamhet

I KF Handel AB är KF:s föreningsinriktade

sorti-

gemensamma resurs när det gäller inköp,

och detaljhandelsutveckling.

marknadsföring

Inom KF Handel finns också 15 sk lagercentraler som har till uppgift att förse

AB och AB Bröderna Wedin.

AB, Hagenfeldt

AB, StorLiten
mentvaruindustrier

AB, KVI, med dess dotterbolag

konsumentkooperationen.
Goman-Produkter

tillverkar

Cirkel

kaffe,

AB tillverkar

av livsmedel

te och kryddor.

livsmedel.

Slutligen

till
AB

medan Foodia AB

kött- och charkuteriprodukter

frysta och konserverade

KF Konsu-

Cirkel AB, AB Goman-

Foodia AB och AB Juvel, är huvudleverantör

Produkter,

Guldfynd

bildat för att handha driften av fackhandelskedjoma

företag som

tillverkar

AB är ett holding-

med varor. KF Fackhandel

de olika konsumföreningarna

AB Juvel

tillverkar

mjöl, gryner och bageriprodukter.
KF Industri

är att ge marknadsmässig

AB:s huvuduppgift

därmed bidra till att stärka konsumentkooperationen.
bl.a. BT-Industries

AB, Elmo-Calf

AB, Gustavsbergs

Fastigheter

avkastning

Dotterbolag

och

till KFI är

AB, Gislaved AB, Gustavsbergs

Industri

AB, Lumalampan

AB och

hade konsumentföreningarna

15,5 %

AB, Karlshamns

slutligen OK Petroleum.
Av den totala detaljhandelsmarknaden
1989.

Marknadsandelen

varor 9,8 % 1989.

dagligvaror

var 20 % 1989

och

special-
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Lagercentralerna
Som nämnts

ovan finns

15 lagercentraler

grossister.

Organisatoriskt

är

dessa en del av KF Handel som också ansvarar för lagercentralernas

perso-

nal, distribution

på de

m.m. De 134 föreningarna

olika lagercentralema.

är uppdelade

Konsumföreningarna

regionvis

själva bär kostnaderna för leve-

ranser och liknande.
Konsumentföreningarna
lerna. Bindningen

inte tvingade att göra sina inköp hos lagercentra-

mellan grossist och detaljist är dock stark, 90 % av daglig-

som levereras

till butikerna är från den egna rörelsen. Lagercentralerna säljer endast till sina egna medlemmar med undatag för leveranser till

varorna

sk storhushåll.
KF Handel sluter ramavtal med leverantörer för de totala volymerna
Lagercentralerna

beställer sedan direkt av leverantörerna.

ningarna beställer varor från lagercentralerna,
en internprissättning.

Lagercentralerna

ning sker utifrån KF Handels inpris
t.ex. expeditionsavgifter

kan erhålla,

i övrigt

har inget vinstintresse

utan prissätt-

På grund av leveransrabatter

kan

vara något lägre än det pris en mindre butik

är priserna lika oavsett köpare, bortsett från att frakt-

kostnaderna naturligtvis
konsumentföreningarna

från KF Handel, sker

med påslag för distributionskostnader

och fraktkostnader.

priset för ett stort lågprisvaruhus

formellt

av varor.

När de olika före-

varierar

i olika delar av landet. Köptroheten

kan sannolikt

delvis förklaras

hos

med att de föreningar

som är knutna till en viss lagercentral har ett ekonomiskt

ansvar för verksam-

heten i lagercentralen.

Som ovan sagts skall lagercentralen

resultat. Föreningarna

har dock en skyldighet

drivas med noll-

att täcka eventuellt

underskott

samtidigt som överskott skall fördelas mellan de anslutna föreningarna.

Enligt

uppgift saknas en formell reglering av detta förhållande.
Föreningarna

bestämmer själva priserna ute i butiken. Priset är alltså inte lik-

riktat mellan de olika föreningarna.
sen i regionen,
av säljkanal

Prissättning sker alltså utifrån konkurren-

främst det geografiska

läget för butiken men även vilken

det är fråga om, t.ex. Obs-varuhus,

Konsum

typ

eller Servusbutik.

Detta innebär att priserna kan skilja flera procent mellan butiker i olika landsdelar. I praktiken

bildar dock lagercentralen

mensamma råd där riktlinjer
till en samstämmighet

och de olika föreningarna

för konsumentpriserna

i såväl prisnivå som prisutveckling

rie priserna. En rent individuell

prissättning

ge-

dras upp. Detta leder ofta
avseende de orina-

skall dock bli vanligare.

Enligt
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strategiska program skall en decentralisering prio-

konsumentkooperationens

riteras där ansvar och befogenheter skall följas åt.

Marknadsdelning
verkar

Konsumentföreningarna

därmed säga att föreningarna,

områden

geografiska

inom

har delat upp markna-

mening,

i strikt formell

basis, dvs den är

sker dock på frivillig

den mellan sig. Marknadsdelningen

och man kan

inte styrd av stadgarna.

Prissamverkan

lagercentral får vasom beställer varor av samma
beställning av stora partier.
rorna till lika pris med undantag för rabatter vid
Lagercentralerna
person, nämligen KF
är dock en och samma juridiska
Handel. Ute i butikerna sker prissättning formellt efter den egna butikens

Alla konsumentföreningar

som utarbetas i samråd med

förutsättningar.

Genom prisrekommendationer

lagercentralema

finns dock en följsamhet mellan de olika föreningarna.

4.3

lantmannaföre-

och

slakteri

mejeri-,

LRF,

ningarna

4.3.1

LRF

Lantbrukarnas

en överbyggnad

-

LRF

Riksförbund

en näringslivs-

för lantbrukarna och lantbrukskooperationen.
sociala, ekonomiska

och kulturella

består av ca 70

Riksförbund,
Förbund.

Svenska Mejeriernas

Skogsägarnas

för människor

landsbyg-

i dess verksamhet.
ekonomiska

föreningar

samman-

De största riksorganisationerna

slutna i 15 olika branschorganisationer.
Slakteriförbundet,

är att förbättra de

Målsättningen

förhållandena

den och att främja lantbrukskooperationen
Lantbrukskooperationen

och intresseorganisation

Riksförening,

Riksförbund

är

Svenska Lantmännens

och Sveriges

Föreningsbankers
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LRF

består av tre juridiska

huvudenheter,

två föreningar

och ett bolag.

Föreningarna

har samma styrelse, samma stämma och samma VD. De tre
är Lantbrukarnas
Riksförbund,
ideell förening, Lantbrukarnas

enheterna
Riksförbund,

förening upa och Lantbrukarnas

dotterföretag

till upa-föreningen.

LEAB.

Affärs-

LEAB,

som är

LRF:s centrala verksamhet bedrivs främst i

och konsultverksamheten

brukskooperationen

Ekonomi-AB

bedrivs

är en producentkooperation

i särskilda

bolag. Lant-

som svarar för 45 % av

Sveriges livsmedelproduktion.
Avregleringen
de viktigaste

av den svenska jordbrukssektom
jordbruksprodukterna

vara garanterade

femårsperiod

sationsförändringari

4.3.2

en

tas bort 1 juli 1991

ersätts tillfälligt

med ett förenklat

1995. Eftersom

det nya systemet.

Under

kronor i stöd för att

avregleringen

sker etappvis

under de närmaste åren kommer mejeri- och slakteriverksamheten
att anpassas till

inte

Mjölkregleringen

utjämningssystemet

upphör helt 1 juli

för sina produkter.

att få 13,6 miljarder

klara övergången till marknadsekonomi.

system vilket

stegvis

kommer att efter några års nedtrappning

att få avsättning

kommer jordbruket

och det nuvarande

1991. För

innebär detta att prisregleringen

kommer att slopas. Jordbrukarna
längre

påbörjas den 1 juli

successivt

Således kan man vänta stora organi-

samband med anpassningen till marknadsekonomi.

Mejeriverksamheten

Svenska Mejeriernas

Riksförening

upa SMR

är mejeriernas

tion. SMR representerar också mjölkproducenterna
myndigheter
nerings-,

utrednings-

branschens

bransch

och andra centrala organisationer

inköp,

och informationsfrågor.

lagring

och försäljning

marknadsföring.

riksorganisa-

i förhandlingar

med stat,

samt handlägger centrala plaSMR-koncernen

av matfett,

svarar för

ost samt viss annan

Inom koncernen handhas även export av

svenska mejeriprodukter.
SMR upa är delägare i flera dotterbolag
MMAB

som i sin tur äger Scandmilk

bl.a. Mejeriernas

Marknads

AB,

AB, RiksOst AB och Swedish Dairies
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International

AB.

direktdistribuerade
MMAB

inte

själva handhar försäljningen

export. Mejeriema

produkter

för

svarar

främst matfett.

smör. Det smör som föreningarna

in föreningarnas

återköper säljer MMAB

MMAB

av mejeriprodukter,

branschens gemensamma marknadsföring
Vidare köper MMAB

och Arla.1

ägs av SMR

MMAB

såsom konsumtionsmjölk

har uppdrag att samordna övergripande

av

och grädde, medan
och generisk re-

information

klam.
Scandmilk

AB övergick

den 30 juni 1990 från att vara ett helägt dotterbolag

regleringen

av mjölk-

Numera har Föreningen

och vasslepulverrnarknaden.

för mejeriprodukter

tagit över denna reglering.

terbolag till MMAB

och svarar för försäljning

hårdost

AB hade tidigare hand om

Scandmilk

till SMR till att vara helägt av MMAB.

Även RiksOst AB är ett dotoch marknadsföring

8990 med avsikten att koncernens exportverksamhet
16 av de 24 mejeriföreningar

driftsplatser

75 mejerianläggningar
brukskooperationen.
smör, 38 tillverkar

där tillverkning
tillhör

skall överföras dit.

som för närvarande finns i Sverige är anslutna
levererar mjölk till 70 68 st

till SMR 1 juli 1990. 25 800 mjölkproducenter
90-06-30

av svensk

AB har bildats under verksamhetsåret

Swedish Dairies Intemationel

sker. Av Sveriges

av mejeriprodukter

70 någon av mejeriföreningama

42 av dessa tillverkar

mjölkpulver.

ost och 21 tillverkar

sationen SMR finns 8 mejeriföretag.

konsumtionsmjölk,
Utanför

inom

mejeriorgani-

handhari

Mejeriorganisationen

princip

all invägning av mjölk med undantag för några mycket små mejeriföretag
tillverkar

hand om 58,6 % av den invägda
Norrlands

NLP,
förening,

som

ost.

Den absolut största mejeriföreningen

mjölken.

lant-

13 tillverkar

producentförening

törsförening,

Helsingborgs
Västerviksortens

Skånemejerier

är Norrbottens

Södra Helsinglands

Värmlandsmejerier,

mejeriförening,

mjölken.

tar hand om 8 respektive

Övriga mejeriföreningar
Norrmejerier,

Arla som har 35 driftsplatser

läns producentförening
Dalarnas mejeri-

Skövde amf, Falköpingsortens

mejeriförening,

och Nedre

6 % av den invägda

mejeriförening,

Mjölkcentral,

och tar

Kågerödsortens
Ytterligare

amf, Gäsene
mjölkleveran-

fusioner

är dock

1 SMR: 90,1 % av kapitalet och 50% av rösterna.Arla: 9,9 % av kapitalet och 50 %
rösterna
2 Arla har 50 % rösterna i RiksOst AB
av
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föranstaltade,

bl.a. har Skånemejerier

beslutat om fusion med Helsingborgs

Mjölkcentral.
Även Arla har ett antal helägda dotterbolag.
kar och säljer bl.a. laktos, foderprodukter
glassindustri.
gräddtårtor

Frödinge

AB

och förnödenheter

av livsmedel.

HB som producerar

tillver-

till bageri- och

och säljer ostkakor,

tillverkar

mm. Semper AB tillverkar

och färdigprodukter
JO-bolaget

mejeri

AB Svenskt Mjölksocker

och säljer mjölkprodukter,

Arla och Skånemejerier
och marknadsför

pajer,
barnmat

äger hälften vari

juicer

och andra frukt-

drycker.

0st
Lantbrukskooperationens

av ostförsäljningen

marknadsandel

är 80 %. Av

ostproduktionen

i Sverige har Arla 60 %. Riksost

står för försäljning

marknadsföring

alla ystande medlemsföreningari

SMR. Riks0st:s

nadsandel av ostmarknaden
84 %. Importerad

totalt

68 %. På hårdostmarknaden

ost ökade preliminärt

hårdost har nu en andel

och
mark-

är andelen

under 1990 med 30 %. Importerad

13 %.

Arla säljer även dessert-, smält- och margarinost,
Semper. Semper konkurrerar

genom sitt dotterföretag

alltså med RiksOst med sådan osttillverkning

som faller utanför den i SMR:s stadgar reglerade hårdosten. Även N NP konkurrerar

med RiksOst genom att sälja sin smältost och mesost genom NNP

Riksprodukter.

Kågeröd

och Engelholm

åsens Ost. 1990 tillverkades

marknadsför

totalt 119 000 ton ost i de mejeriföreningar

är anslutna till SMR varav 101 400 för RiksOst:s
pelvis dessert- och smältost tillverkas
verkning

sina ostar via Södersom

Övrig ost, exem-

räkning.

alltså av föreningar

som har egen till-

och marknadsföring.

Övrig produktion
Beträffande

matfett har Mejeriorganisationen,

fett, konkurrens från Margarinbolaget
har ungefär lika stora marknadsandelar

som tillverkar

och säljer tillbaka

animaliskt

vegetabiliskt

38 % respektive

verkare av matfett ät KF och Pågens. MMAB
från mejeriorganisationen

som tillverkar

mat-

matfett. De

41 %. Övriga till-

löser in all matfettsproduktion
matfettet

till föreningarna

som
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distribuerar

till kunderna. MMAB

marknadsför

smör, Bregott, Lätt

Lagom

och Klick.
Lantbrukskooperationen
mjölkpulver.

behärskar

Hela kooperationens

också den svenska

produktion

av

inlöses i princip av Scandmilk.

Arlas andel av marknaden är 60,9 %. Arla marknadsför
Arla Foods och Semper. Falköpingsortens

produktionen

även mjölkpulver

via

amf och Gäsene mf marknadsför

sitt mjölkpulver

via Västgöta Mjölkförädling.

När det gäller

fruktyoghurt

har lantbrukskooperationen

83 % av försälj-

ningen.
Även när det gäller juiceproduktionen
andelen

48

%. JO-bolaget,

största produktionen.
föreningar

har Mejerierna

den största marknads-

som ägs av Arla och Skånemejerier,

JO-bolagets produkter

har den

distribueras

av samtliga mejeriÄven Dalarna, Falköping och NLP till-

med k-mjölksförsäljning.

verkar juice.

NLP och Falköping

distributörer.

Övriga juiceproducenter

marknadsför

sina juicer

via egna grossist-

marknaden är Bob, Pripps, Findus,

Önos mfl.

Konkurrensbegränsningar
De 16 SMR-anslutna
var sitt område.
Mejeriemas

inom mejeriverksamheten

mejeriföreningama

Störst är Arla

geografiska

som har kontroll

uppdelning

uppges ändå fungera i praktiken.
kooperationen
överträder

svarar för mejeriverksamheten

mot de övriga

och respekt för deras verksamhetsområden

gränserna utan levererar

ligger inom den egna föreningens
har med ett utjämningsbidrag

sina produkter

försökt

att främja

som begär det och levererar mjölk

glesbygdsbutiker

och daghem. En mjölkproducent
inom vars verksamhetsområde

melser om leveransplikt

till föreningen.

turlig eftersom föreningarna

skyldiga

genom att

tar emot mjölk

till mindre köpare som
tillhör

i de flesta fall den
är belägen.

finns det som regel bestäm-

Man menar att leveransplikten
att ta emot all produktion

lemmarna levererar. Enligt en överenskommelse

som

Jordbruksnämnden

konkurrensen

produktionen

I stadgarna för de enskilda mejeriföreningarna

i

gör att man inte

som på skäliga villkor

från leverantörer

upphört men

medlemmarna

endast till butiker

verksamhetsområde.

endast ge bidraget till sådana mejerier

mejeriförening

över ett större område.

av marknaden har formellt
Lojalitet

inom

är na-

som med-

mellan LRF och NO 1980
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kan en medlem vara befriad från leveransplikt under ett år, ett s k friår. Efter
friåret är han åter bunden av leveransplikten om han kvarstår som medlem.

möjligheten

har man inom mejerirörelsen

till leveransplikten

Som ett alternativ

över till ett kontraktssystem.

att

övervägt

Ett sådant system skulle

uppköp av råvara bättre anpassas till
synvinkel kan man dock
Ur konkurrensrättslig

kunna innebära att mejeriföreningarnas
marknadens
ifrågasätta

efterfrågan.

av detta eftersom

betydelsen

det som regel bara finns en upp-

köpare.
För att täcka förlusterna
regleringsföreningen

tar den sk
av mejeriprodukter
FFM, ut en viss utjämningsavgift.

vid exportförsäljning

för mejeriprodukter,
förlusterna

På detta sätt bär kooperationen

vid exportforsäljningen

Dessa medel fördelas

för de mest lönsamma produkterna.

Störst är avgiften

produkter

sedan som bidrag för priskänsliga

och till lagring

mellan mejerier

med olika produktionsinriktning.

och export av

lönsamhetsskillnader

Syftet med systemet är att utjämna

mejeriprodukter.

kollektivt.

Utjämningssystemet

sker

samband med avregleoch försvinneri
inom ramen för jordbruksregleringen
ersättas med ett mera förringen. Systemet skall under en avvecklingsperiod
enklat system.

RiksOst
RiksOst AB, dotterbolag

och är samsvarar för marknadsföring
mejeriföretagens gemensamma säljorganisation.

till MMAB,

tidigt de hårdostproducerade

All hårdost undantaget margarinost
föreningar

har egen tillverkning

marknadsförs

genom RiksOst.

och marknadsföring

Några få

av dessert-, smält- och

margarinost.
Förklaringen

till RiksOsts

närmast monopolartade

ställning

står att finna i

SMR:s stadgar. Av stadgarna framgår att samtliga ostproducerande

medlem-

av hårdost till det bolag som
mar i SMR skall leverera all sin tillverkning
till, i praktiken RiksOst.
SMR hänskjutit handhavandet av försäljningen
RiksOst fastställer

för de olika ostslagen och för respek-

en produktionsplan

tive mejeri. Därmed kan man begränsa utbudet av ost och förebygga en övermåste begränsa sin produkproduktion. Kvoteringen gör att osttillverkarna
tion till den andel av den sammanlagda
planen. Om producenten

överskrider

ostproduktionen

eller underskrider

som är fastställd

i

sin kvot medför det
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Syftet är att det skall ske en lönsamhetsutjämning

skadeståndsskyldighet.

får betala en viss utjämningsavgift som sedan delas ut som bidrag för priskänsliga produkter, tex ost. Även
inom RiksOst sker det lönsamhetsutjämning mellan olika ostsorter.
Medlemmarna

mellan olika mejeriprodukter.

samhetstutjämningen

och leveransplikten.

lön-

ta bort ostkvoteringen,

Inom RiksOst planerar man att efter 1991-07-01

Man menar att man inte är i behov

via RiksOst.
ändå skall
av ensamrätt men förutspår att huvudvolymen
Även fortsättningsvis
vill man behålla en gemensam marknads- och säljorganisation vilket skulle innebära ett fortsatt prissamarbete.

Ärendet är ännu inte avgjort, främst till följd av svå-

under NO:s granskning.
righeterna

att urskilja

som beror på den statliga

gränsen mellan de faktorer

egen reglering.

mejeriföreningamas

regleringen och de som beror
Utifrån

är sedan ett antal år

inom RiksOst

och försäljningssamarbetet

Kvoterings-

det ovan redovisade materialet

kan sägas att mejeriföreningarna

men att det här

regel respekterar varandras geografiska upptagningsotnråden,
liksom

konstaterats beträffande

tidigare

stadgebestämmelser

utan synes bygga

Däremot innebär verksamheten
uttrycklig

ett underförstått

täriseras som en slags produktindelning.

även i framtiden

om att ostkvoteringen

Slakteri-

och

Slakteriförbundet

RiksOst

en

delas upp i kvoter som
vilket torde kunna karakhar dock, som ovan an-

Genom att RiksOst

skall försvinna.

är tänkt att fungera som en gemensam säljorganisation

bär dock verksamheten oundvikligen

4.4

samförstånd.

inom RiksOst i sin nuvarande omfattning

sedan fördelas mellan de olika mejeriföreningama,

förts, föranstaltat

inte är reglerat i några

KFKosnum

eftersom ostproduktionen

marknadsdelning

som

inne-

ett prissamarbete.

köttförädlingsverksamheten
förening

ekonomisk

en av de större branschorganisatio-

nema som är anslutna till LRF. Förbundet är riksorganisation för 8 regionala
äger
Föreningarna har 78 000 medlemmar. Tillsammans
slakteriföreningar.
föreningarna

Slakteriförbundet.

Förbundet har som uppgift

eningarnas och deras medlemmars ekonomiska
Föreningarna
förening,

är Norrbottens

Nedre Norrlands

Slakteriförening,

intressen.

Läns Producentförening,
Producentförening,

att värna om för-

Norrlands

Farmek,

Slakteri-

Jönköpings

Läns

Scan Väst, Scan KLS och Skanek. Skanek slogs samman
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med Kristianstad-Blekinge

Slakteriförening

1990. Slakteriföreningarna

har

22 slakterier.

Under hösten 1990 beslutades att två av dessa skall läggas ned.
Av 15 charkuterianläggningar
ägs två av Scan Syd och två av Slakteriförbundets dotterdotterbolag,
Skanek är den förening

Scan Dukat och övriga av slakteriföreningama.
som har den största marknadsandelen

när det gäller

slakt, ca 30 %. Skanek och Scan KLS har ett gemensamt försäljningsbolag
för slaktkroppar,

Andelskött

Syd HB. Sammanlagt har de två föreningarna en
24%
för
storboskap och för svin ca 45 %. Vidare äger
om ca
de två föreningarna tillsammans med Slakteriförbundet
ett gemensamt bolag,
Scan Syd Livsmedel ABl, vilket sysslar med förädling av köttprodukter.
marknadsandel

Scan Väst AB är ett nybildat

bolag som till 90,1 % ägs av Scan Väst och till

9,9 % av Slakteriförbundet,
Överförd

Slakteriföreningens

förädlingsverksamhet

till bolaget, medan slakt och medlemsservice

är

finns kvar hos före-

ningen.
Slakteriförbundet
charkuterivaror
eningarna

marknadsför
och biprodukter

till marknadspris

slakteriförenin

och exporterar hela slaktkroppar,

styckat kött,

inom landet. Förbundet köper kött från för-

som de sedan säljer vidare, antingen till andra

gar eller till dotterbolagen.

Dotterbolagen

köper även varor di-

rekt av föreningarna.
Vidare

bedriver

Förbundet

en form av förmedlingsverksamhet

köpa upp varor från föreningarna
föreningar

i norra Sverige, där produktionen

inte är lika hög.

Förbundet arbetar med gemensam produktutveckling
Scanföretagen.

Scangruppen

genom att

i södra Sverige för att sedan sälja dem till

och marknadsföring

består av alla slakteriföreningarna,

för

Slakteriför-

bundet och de bolag som ägs ensamt eller gemensamt av föreningarna eller
förbundet. Huvudvarumärket
är Scan, men man använder även Samfod,
Kronfågel,

Piggham, Essman, Hansa m fl. Varumärket Scan, vilket alltså ägs
är gemensamt för alla Scanföretag som marknadsför
av Slakteriförbundet,
eller ingår i produktionskedjan

för Scanprodukterna.

som använder Scanmärket i sin marknadsföring
Slakteriförbundet

Företag eller föreningar

betalar en viss licensavgift

med ett visst öretal per kilo såld vara.

1 Skanekoch ScanKLS 80 % och Slaktcriförbundct 20 %.

till
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Slakteriförbundet

har ett antal dotterbolag

aktiebolagsform.

De flesta av bolagen är inriktade

nadsföring

av kött och biprodukter.

verksamhet

bidra

till

som bedriver

affärsverksamhet
förädling

De skall genom effektiv

att ekonomiskt

i

och mark-

och och lönsam

stärka Slakteriförbundet

och före-

ningarna.
Scan Invest AB är ett helägt dotterbolag
äger Samfod, Scanfood, Kronlnvest,

till Slakteriförbundet,

Scan Dukat och Ellco Food.

Samfod är ett helägt dotterbolag

som har styckning

specialitet,

även oblandade

men man tillverkar

Under 1991 kommer man att utöka sin försäljning
tex falukorv.

Målet är att bli en komplett

drivs i konkurrens
distribution
Scanfood

med Scanföretagen.

och är ett komplement
Produktion

av gris- och nötkött som
charkuterier,

fullsortimentsleverantör.

Verksamheten

är inriktad

Samfod
på grossist-

direktdistribution.

AB ägs till 95 % av Scan Invest AB

och de övriga aktierna ägs direkt av slakteriföreningarna.
liserat på tillverkning

t ex bacon.

med blandade charkuterier,

till slakteriföreningarnas

och Försäljning

som i sin tur

och marknadsföring

av djupfrysta

Scanfood är speciaköttbaserade konsu-

ment- och storhushållsprodukter.
Kron Invest AB är ett helägt dotterbolag som i sin tur äger Swe-Chick AB,
AB Kronfâgel och Kronfågel Kläckeri AB. Swe-Chick är specialiserat på
avelsägg samt avelshöns för produktion av slaktkyckling. Kronfågel Kläckeri
producerar dagsgamla slaktkycklingar
i första hand Kronfågels uppfödare.
Kronfågel sysslar med slakt, förädling och marknadsföring av kyckling.
Scan Dukat Livsmedel AB
ett helägt dotterbolag som utvecklar, producerar
och marknadsför ett sortiment av hållbara charkuterivaror
som distribueras
via grossist, vilket är ett komplement till Scanföretagens direktdistribution.
Försäljning sker också till slakteriföreningar,
storhushåll och
export.
Ellco Food AB utvecklar och förädlar livsmedelsråvaror av blod, styckningsben och fettvävnad. Dotterbolaget
Konvex AB som i sin tur äger Stenab
Produktion AB och Krutmöllan Foderfabrik AB tillverkar foder. Secco Tork
AB processar fjädrar.
AB Scan Finansförvaltning
och ägs till 51 %
är Scanföretagens internbank
och till 49 % av Slakteriförbundet.
Scan Data AB,
av slakteriföreningarna
dotterbolag till Slakteriförbundet,
tillhandhåller
tjänster inom dataområdet.
Köttforskningsinstitutet
AB är ett helägt dotterbolag och Scangruppens geOvriga dotterbolag är bl.a.
mensamma forsknings- och utvecklingsföretag.
Scan International AB, Scan AB, Scan Fastighetsförvaltning.
Köttförädlingskedjan
Slakteriföreningarna

brukar

indelas

i slakt-,

har 79 % av köttmarknaden

av helkroppsmarknaden

delas mellan

stycknings-

och charkled.

i slaktledet. Resterande del

ca 20 någorlunda

jämnstora

privata
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slakterier.

När det gäller

marknaden

sammanlagt

har Scan 32 % och Samfod

styckning
45 %.

KF:s

13 % av

är 6%, 3 %

andel av marknaden

företag.

styckas ute i butikerna

och återstående 46 % är spritt på mindre

Beträffande

charkledet

har Scan 3l

sammanlagt

33 %. KF har 20 % av marknaden, Provendor har 7 %, Sardus

% och Samfod

2 %

av marknaden

har 8 % och övriga har 32 %.
min-

kan man sägas att Scangruppens marknadsandelar

Sammanfattningsvis

dvs den är störst i slaktledet för att sedan

skar i relation till förädlingsgraden,

och charkleden Uppgifterna

minska i stycknings-

angående marknadsandelar

är från 1989, men eftersom det inte tycks ha skett några större marknadsförskjutningar

under 1990 stämmer uppgifterna
föreningarna,

Enligt Slakteriförbundet
mycket integrerade
säljning.

förmodligen

och Slakteriförbundet

dotterbolagen

både när det gäller produktion

i sin verksamhet

Det samma gäller för produktutveckling,

föring. Några av de viktigaste

fortfarande.

forskning

och för-

och marknads-

faktorerna i detta sammanhang är utvecklingsoch den gemensamma marknadsföringen

arbetet via Köttforskningsinstitutet
av Scanmärket.

Konkurrensbegränsningar
Beträffande

geografisk

inom slakteriverksamheten
indelning

av marknaden

gäller motsvarande

Områdesindelningen

lande som för mejeriverksamheten.

förhål-

har alltså upphävts

men uppges ändå fungera i praktiken.
Styrelsen för Slakteriförbundet
nas produktion

beslutar hur stora kvantiteter

som skall levereras till förbundet

av medlemmartill förbun-

för försäljning

följer styrelsens beslut blir de skyldiga att

dets kunder. Om inte medlemmarna
betala skadestånd.

också att förbundet

Av stadgarna framgår
sträckning

övervaka

användningen

åtgärder för enhetligt
varumärke
nadsdelning.

av gemensamma

varumärken

ut-

och vidta

av desamma. I vissa fall kan upplåtelse av

också innebära en konkurrensbegränsning
På grundval av det tillgängliga

las om de här aktuella
gränsning.

utnyttjande

skall stärka och i erforderlig

upplåtelserna

i form

av en mark-

materialet kan dock inte faststäl-

kan innebära en sådan konkurrensbe-
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Även

slakterisidan

stadgarna.

Samtidigt

finns det föreningar

som har leveransplikt

finns en mottagningsplikt

för föreningarna

inskrivet

i

gentemot

förekommer leveransplikt.
l två av de åtta slakteriföreningama
sin stämma 1990 beslutat att upphäva sin bestämmelse om
Scan Väst har
mejerisidan
över till ett avtalssystem. Liksom
leveransplikt och i stället

medlemmarna.

kan knappast kontraktssystemet
rensrättsligt

ha någon avgörande betydelse i ett konkur-

perspektiv eftersom antalet uppköpare är mycket begränsat.

Skanek och
i form av att två slakteriföreningar,
för slaktade produkter,
Scan KLS, har ett gemensamt försäljningsbolag
Andelskött Syd. Samarbetet innebär att man har gemensam prissättning.

Prissamarbete

förekommer

Något utjämningssystem
mer inom mejeribranschen
Slakteriförbundet

för lönsamhetsskillnader
förekommer

säljer de slaktdjur

sätta inom landet. Försäljningen

av den typ som förekom-

inte i slakteribranschen.
export som medlemmarna

inte kan av-

sker till lägre priser än produktionskosmaden

vilket finansieras med slaktdjursavgifter.

4.5

Lantmännens

verksamhet

är Lantmännens
förening upa SLR
Svenska Lantmännens Riksförbund
och foderväxtodling
för
inköp
bl.a.
göra
Uppgiften
är
riksorganisation.
att
spannmål till mjöltillverkning,
exportera och förmedla spannmål, förädla
till lantbruket, utveckla och
maskinutrustning
köpa
och bageriprodukter,
marknadsföra foder samt bedriva forskning och affärsutveckling.
Förbundet är riksorganisation
ekonomiska
potatisodlarnas
medlemmar 1990.

och
för f n 17 regionala Lantmännenföreningar
har 92.000
förening Solanum. Föreningarna

är störst,
Föreningarna är Skånska Lantmännen, som omsättningsmässigt
Västsvenska Lantmän, Lantmännen ODAL, Hallands Lantmän, Arosbygdens
NNP,
Lantmän, Mälardalens Lantmän, Nedre Norrlands Producentförening
Orebro Lantmän, GävleDala Lantmän, Kalmar Lantmän, Värmlands LantLantmän, Gotlands Lantmän, Jönköpings Lantmän, Blekinge-Kronobergs
män, Västerbottens Lantmän, Norrbottens Lantmän och Enköpings Lantmän.
Lantmännens affärsidé är att för ägarnas räkning verka för att landets åkerareal aktivt utnyttjas, att bidra till att den svenska konsumenten erbjuds mat av
mottas, förädlas och marknadshögsta kvalitet, att odlade vegtabilieprodukter
och foder, att marknadsföra
utsäde
distribuera
tillverka
och
utveckla,
förs, att
samt att marknadsföra
förnödenheter till växtodling och animalieproduktion
entreprenadmaskiner.
jordbruks-, skogs- och
med bl.a.
i jordbrukspolitiken
För att kunna möta de nya förutsättningarna
Med denna
krympande volymer har SLR genomfört en strukturutredning
.
november 1990 att rekommendera
som underlag beslutade SLRs fullmäktige i
förening.
till
lång sikt
en
de l7 föreningarna att gå samman till fem,

250
Under 1991 har fyra föreningar i Mellansverige
beslutat om samgående i
Svea Lantmän. Det
Mälardalens, Gävle-Dala, Arosbygdens och Enköpings
Lantmän. Årsskiftet 9192 planerar Blekinge-Kronoberg
att
upp i Hallands
Lantmän.
Lantmännens marknadsandelar varierar från produktområde till produktområde och mellan olika landsändar. Exempel: utsäde 68 % gödsel 81 % och
,
foder 79 %.
AB Cerealia
helägt dotterbolag till SLR Basen för Cerealias verksamhet är
.
spannmål. Koncernen består av fyra specialiserade
dotterbolag som utvecklar, tillverkar och levererar spannmålsbaserade livsmedel, cerealier. Kungsömen AB producerar mjöl, pasta, frukostprodukter
och knäckebröd. Kvarnföretaget AB Nordmills säljer mjöl till bagerier, konditorier och livsmedelsindustrier. AB Skogaholm bakar och säljer bröd för konsumentbehov,
men
även för storhushåll. KåKå AB är grossist för bagerier, konditorier
och
restauranger och tillverkar bake off- och mandelbaserade produkter.
Lantmännens Maskin AB, LMB, som är helägt dotterbolag till SLR, importerar och marknadsför många av de maskiner som Lantmännens maskinbolagavdelningar
säljer och tillsammans med LMB
det fortsatta service- tar
ansvaret för. LMB är generalagent för fem internationella
tillverkare: Case
IH, Claas, JF, Pöttinger och Bogballe.

Lantmännenföreningarna
är enligt SLRs stadgar skyldiga att i den mån SLRs
styrelse icke medger undantag, dels av SLR inköpa sitt behov
av handelsgödsel, dels låta förbundet handha medlemmens import och
export av produkter från växtodling och förnödenheter för jordbruks- och skogsbruksdrift.
Det finns ingen inköps- eller leveransskyldighet
männenföreningamas
stadgar.

för medlemmarna

i Lant-

Av den totala produktionen av spannmål i Sverige
ca 5 miljoner ton omsätter lantbrukarna själva 2 miljoner ton, främst som foder. Återstoden på 3 miljoner ton sätts i omlopp
marknaden. Av detta säljer bönderna ca 73 % till
sina respektive lantmannaföreningar medan resten säljs till den privata
spannmålshandeln. Uppköparna försöker sedan hitta avsättning för produktionen
den svenska marknaden. Overskottsproduktionen
alltså den spannmål
som det inte finns avsättning för - säljs till Svensk Spannmålshandel som är
den regleringsförening
som har hand om det svenska inlösensystemet
för
export. Svensk Spannmålshandel säljer överskottet på världsmarknaden.
Odlarnas prisnivå i stort bestäms
av inlösensystemet i jordbruksprisregleringen. I praktiken innebär regleringen att varje spannmålskvalitet
har ett
lägsta pris vid varje leveranstidpunkt och
varje ort. Ett högre pris kan dock
förekomma till följd av utbud och efterfrågan
av olika kvaliteter vid skilda tidpunkter och
olika platser.
Den interna marknadsreglerin gen för spannmål avskaffas från och med den
1 juli 1991. inlösensystemet avvecklas dock stegvis för
att helt försvinna den
1 juli 1994. Förslag till inlösensystem under övergångsperioden, budgetåren
199192
- 199394, har utarbetats av statens jordbruksnämndJ

1 Statensjordbruksnämnd. inlösensystemför
spannmålför budgetåren199192 199394.
Rapport 1990 10 30.
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5

EG:s

5.1

konkurrensregler
framtida

EG-rättens

betydelse
mellan EG och EFT A-ländema

För närvarande pågår överläggningar

om det

Överläggningama skall utmynna i ett avtal där målet är att

sk EES-avtalet.

uppnå fri rörlighet

för varor, tjänster, kapital och personer inom EG-EFFA

sfären. Samarbetet

skall enligt de ursprungliga

och utveckling,

utbildning,

närliggande

områden såsom miljö,

betsvillkor,

social välfärd, små och medelstora företag, konsumentskydd

att bli tillämplig

även i Sverige,

däribland

1991. Därefter

ikraft

i den svenska rättsordningen.

den ljanuari

Enligt planerna skall avtalet träda

1993.
avtal mellan EG och re-

EES-avtalet kommer att ha karaktär av ett folkrättsli
spektive nation, vilket inte skall förväxlas

i EG som är

med ett medlemskap

Planerna på ett

att betrakta som ett permanent partiellt

suveränitetsavstående.

medlemskap

med EES-överläggningarna.

i EG pågår dock parallellt

ber 1990 fattade riksdagen ett principbeslut
medlemskap

i EG med bibehållen

ansökan sannolikt
politisk

fort-

den aktuella

sätter arbetet på nationell nivå med att översätta och inkorporera
lagstiftningen

och

EG:s konkurrensrätt.

väntas vara avslutade under sommaren

Förhandlingarna

ar-

kommer att innebära att en betydande del av EG-rätten

turism. Ett EES-avtal
kommer

forskning

också omfatta

intentionerna

I decem-

om att Sverige skall verka för ett

neutralitetspolitikÅ

Vidare uppgavs att en

kan inlämnas redan under 1991. Det finns således en bred
sikt bör sträva efter ett fullvärdigt

enighet om att Sverige

medlem-

skap i EG.
Med hänsyn till detta
konkurrensregler
slagskraft

det inte en särskilt djärv slutsats att påstå att EG:s

inom en relativt

snar framtid

kommer

även i Sverige. l den mån de nationella

EG-reglerna

har EG-rätten företräde. Beträffande

att EG:s konkurrensregler

att få full genom-

rättsreglerna

strider mot
kan sägas

konkurrensrätten

kommer att gälla i de fall en konkurrensbegräns-

ning kan komma att påverka samhandeln mellan de inblandade staterna. Därmed etableras en skiljelinje

mellan tillämpningen

och EG:s konkurrensrättsliga
vilka effekter

detta kommer att

sikte på kooperativt

regler.

av nationell

konkurrensrätt

Här nedan skall närmare

för de svenska förhållandena,

analyseras
främst med

företagande i en federativ struktur.

1 Uttalandet framgår bl.a. av Utrikcsutskottcls betänkande19909l:UU

s. 22
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5.2

Kooperationen

De kooperativa

inom EG utgör en betydande andel. Det finns ca

företagen

135 000 kooperativa

i vilka det arbetar ca 3 miljoner

föreningar

Den totala omsättningen

uppskattades

hälften av denna omsättning

medlemmarnas

intressen

inom

finns motsvarande

EG.

betskooperativ,

kooperativa

förJ

Förutom

De kooperaoch tillvaratar

jordbruksorganisationen

för banker, försäkringsbolag,

detaljhandelns

inköpsföreningar,

ar-

apotek och turistanläggningar.

Det är knappast meningsfullt
inom EG. De kooperativa

personer.
SEK 1988. Över

som organiserar

organisationer

konsumentkooperation,

att tala om något enhetligt kooperationsbegrepp

företagen har mycket skiftande karaktär, såväl när

det gäller storlek som ideologisk

kooperativa

1 600 miljarder

står jordbrukskooperationen

bostadsföretag,

bred politisk

till

har bildat sammanslutningar

tiva företagen

COGECAZ,

EG

och

inriktning

Emellertid

synes det finnas en

de
går utöver parti- och blockgränser
- om att
- som
idealen bör tillåtas att få genomslagskraft. Detta kommer bl.a. till
enighet

uttryck i en rapport som EG-kommissionen
rande i december

översänt till Ministerrådet

1989.4 Här görs allmänna

företag skall kunna engagera sig i ekonomiska

för ytt-

uttalanden om att kooperativa
aktiviteter

inom den gemen-

Vidare talas om möjligheterna
en gemensam marknad.5 Rapporten

samma marknaden utan att bli diskriminerade.
för kooperativa

företag att samverka

behandlar inte konkurrensfrågorna
ningar till att samarbetsformerna

uttryckligen,

dock görs allmänna hänvis-

skall vara i överensstämmelse

med konkur-

rensreglernaö
Arbetet med en reglering av kooperativ inom EG pågår fortfarande.
sig om allmänna diskussioner

som främst inriktar sig

7Det rör

tre plan. För det

första försöker man definiera vilka specifika problem som olika kooperativa

1 Olsson, Jan. Kooperationenoch EG. Kooperativa institutets serie, MötesplatsEuropa, nr
l 1990, s. 10.
2 General Committe for Agricultural Co-opcration the EEC.
3 Jfr Olsson,
a.a. s. 26f. och EG-kommissioncns rapport till ministerrådet från den 18
december1989. Businesses the Economic Sociale sector. s.
4 Commission of the EuropeanCommunities. Brussel, 18 December 1989. Businesses
the Economic Sociale sector Europes frontier-f ree market,SEC89 2187 final.
5 Jfr rapportens annex, Busincsses the Economic Sociale sector and the frontier-free
market. Working paper. s. 13
5 Jfr rapporten s.
7 Februari 1991.
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delar in de koen gemensam marknad. Man
föreoperativa företagen i tre grupper, nämligen kooperativ, ekonomiska
frågorna
ningar och ömsesidiga försäkringsbolag. På det första planet rör

företag kan komma att möta

enhetssåledes hur dessa företag skall kunna inlemmas i det gemensamma
På det andra planet rör frågorna hur de
och harmoniseringssträvandena.
kooperativa

företagen skall kunna använda de näringspolitiska

instrument

gäller det utnyttjandet av Strukturfond,
som står till buds inom EG. Främst
och Pannerskapsbyrån för företagssamarbete.
Företagens infomiations-center
lagreglering för de
Det tredje planet rör utformandet av en associationsrättslig
kan
aktuella företagsformema. Med utgångspunkt i det befintliga materialet
resultat som dessa diskussioner kan
man bara spekulera i vilka konkreta
Man kan dock konstakomma att utmynna i beträffande konkurrensfrågoma.
inställning till kooperativt företera att det synes finnas en mycket positiv
associationstagande. Man skall dock notera att det i första hand gäller en
rättslig reglering av kooperativt företagande och att det är omöjligt att säga om
konkurrensområdet. För närvarande kan
detta kommer att få några effekter
vi därför inte utgå från annat än att den praxis som har etablerats av
kommissionen och EG-domstolen också kommer att gälla for framtiden.

5.3

Allmänt

om

konkurrensregler

EG:s

EG.s regler om konkurrens

regleras i Romfördragets

artiklar

85-86. I detta

är det artikel 85 som är av störst intresse. Bestämmelsen är en
vilken i princip förbjuder allt samarbete mellan näsk förbudsbestämmelse
ringsidkare i den mån det kan påverka samhandeln mellan medlemsstaterna

sammanhang

och snedvrider
skild

betydelse

konkurrensen

inom den gemensamma

är att förhindra

marknaden.

konkurrensbegränsningar

Av sär-

som motverkar

EG i form av fri rörlighet
av en integrerad marknad inom
över nationsgränsernaJ

uppbyggnaden
konkurrens
Enligt

den svenska översättning

har Romfördragets

artikel

85 följande

och

ly-

delse

1 Bemitz, Ulf. Internationell marknadsrâitt.2:a uppl. Sth. 1990. s. 146.
2 SOU 1963:12 Översättning av fördrag angåendeupprättandetav europeiskaekonomiska
gemenskapenoch tillhörande dokument. s. 67. Vissa delar kursiverat här
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Överenskommelser

a
b
C
d

e

mellan företag, beslut av företagssammanslutningar
och samordnade förfaranden, vilka äro ägnade
att påverka handeln
mellan medlemsstaterna och vilka ha till syfte eller följd att konkurrensen
inom den gemensamma marknaden förhindras, inskränkes eller förvanskas, äro oförenliga
med den gemensamma marknaden och förbjudna, särskilt de som innebära:
direkt eller indirekt fastställande
eller
av inköps- eller försäljningspriser
andra affärsvillkor,
begränsning eller kontroll av produktion, avsättning, teknisk utveckling
eller investeringar,
uppdelning av marknader eller försörjningskällor,
tillämpning av olika villkor för likvärdiga prestationer
gentemot handelspartner, varigenom dessa tillskyndas nackdel i konkurrensen,
uppställande
såsom villkor
för avtal, att avtalspartner
godkänner
tillläggsprestationer,
vilka varken till sin natur eller enligt handelsbruk ha
något samband med föremålet för avtalet.

Enligt denna artikel förbjudna överenskommelser
rättsverkan.

eller beslut skola sakna

Bestämmelserna i punkt 1 må dock förklaras icke tillämpliga
-

varje överenskommelse

-

varje beslut eller slag av beslut av företagssammanslutningar

-

a
b

eller slag av överenskommelser

på:

mellan företag,
och

varje samordnat förfarande eller slag
av samordnade förfaranden
vilka bidraga till att förbättra produktionen eller distribution
av produkter
eller till att främja tekniskt eller ekonomiskt framâtskridande,
samtidigt
tillförsäkras
som förbrukarna
en skälig andel av den därigenom uppkommande vinsten, och vilka icke
ålägga berörda företag restriktioner
för
som icke äro oundgängliga
uppnåendet av dessa syften,
giva dessa företag möjlighet att för
en väsentlig
produkter eliminera konkurrensen.

del av ifrågavarande

Förbudet innebär att avtal eller samordnade förfaranden

mellan näringsidkare

vare sig det är föreningar

För att träffas av förbudet

eller andra sammanslutningar

förutsätts

förbjudet.
- är
dock att avtalet har konkurrensbegrän-

sande verkningar

inom EG eller att det har ett konkurrensbegränsande
syfte.
Av särskild betydelse för den här aktuella frågan är det sk samhandelskriteriet. Det är nämligen
derna som EG:rätten
nationella

bara om förfarandet
tillämplig.

konkurrensrättsliga

närmare är samhandelskriteriet

påverkar samhandeln mellan län-

Påverkas inte samhandeln skall i stället de

reglerna tillämpas.

Som nedan skall utvecklas

av stor betydelse eftersom det främst är detta

1 Enligt översättningenskulle
man kunna tro att dct krävs uppsåtatt påverka samhandeln,
vilket inte är fallet. l den engelska versionen heter dct which
may affect trade between
Member States
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som drar upp gränsen mellan nationell rätt och EG-rätten. Det är därför av särskild betydelse vid utformandet av de inhemska konkurrensre-

rekvisit

glerna.

sett kan dock sägas att samhandelskriteriet

Allmänt

har getts en

mycket extensiv tillämpning
i artikel

Förbudet

85 avser både vertikala

och horisontella

konkurrensbe-

Det anses vara av särskild betydelse att motverka

gränsningar.

all form av

prissamarbete och marknadsdelnin g mellan näringsidkare. Prissamarbete kan
ta sig utryck i priskarteller, prisbindning, gemensam försäljningsorganisation
om olika näringsidkare

genom överens-

försöker dela upp marknaden, såväl geografiskt

som med hänsyn

m.m. Marknadsdelning
kommelser

föreligger

till kunder eller kvotering av produktionen.
Av rättspraxis

vissa begränsningar

framkommer

i förbudsbestämmelsen.

Bland annat brukar koncerner betraktas som en ekonomisk

enhet och omfat-

tas därför inte av bestämmelserna i artikel 85. Till detta återkommer vi senare.
Vidare anses inte heller sk bagatellkarteller vara konkurrensbegränsande i den
mening

85. Samarbete mellan näringsidkare

som avses i artikel

om det inte påverkar konkurrensen

märkbart

Syftet

eller endast obetydligt.

att små och medelstora företag skall kunna samar-

med denna begränsning

beta för att bättre möta konkurrensen

med större företag. Kommissionen

uttalat att en förutsättning

för att en bagatellkartell

produkter

för överenskommelsen

som

kan tillåtas

föremål

skall föreligga
inte överstiger

har

är att de
5 % av av

den relevanta marknaden inom den del av EG där det konkurrensbegränsande
avtalet har verkan samt att de berörda företagens sammanlagda årsomsättning
inte överstiger

200 miljoner

omedelbar rättsverkan

ECU

Uttalandet

från kommissionen

har inte

utan kan komma att ändras, eller frångås av EG-dom-

stolen
Vidare finns möjlighet

till särskilda enskilda undantag från artikel 85. Detta

stadgas i punkten 3 i artikel 85. Här avses konkurrensbegränsningar
sin karaktär huvudsakligen

som till

är nyttiga och till fördel för konsumenterna.

Som

1 Jfr Bemitz, a.a. s. 148 EG-domstolcn har t.ex. uttalat att avtal som indirekt, faktiskt
eller potentiellt äventyrar dct fria flödet av varor mellan medlemsländernaskall omfattas
av Artikel 85. Av praxis och uttalanden av EG-kommissionen synes följa en relativt
EGzs
skönsmässigtillämpning av dct samhandclsrckvisitct. Coyct,
- Gustavsson,L.
Konkurrensrätt. Sth. 1986. s. 61
2 Ca 1,5 miljardcr kr.
3 Bestämmelsernaframgår av Commission Notice of 39 1986OJ 86C23102
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framgår av fördragstexten

skall dessa bidraga

eller distribution

av produkter

framåtskridande,

samtidigt

den därigenom

till att förbättra

eller till att främja

som förbrukarna

produktionen

tekniskt eller ekonomiskt
en skälig andel av

tillförsäkras

uppkommande vinsten.

Vidare finns möjlighet

till sk gruppundantag.

Föremålen

för dessa gruppun-

dantag anses falla under 1:a punkten i artikel 85 men eftersom de betraktas
som fördelaktiga

utifrån de kriterier

gits. Sådana gruppundantag
tal, exklusiva

inköpsavtal,

och utvecklingsavtal
ordningama

som anges i punkten 3 har de undanta-

har bl.a. utfärdats för exklusiva
patentlicensavtal,

franchiseingavtal,

samt produktspecialiseringsavtal.

skall ses som en instruktion

alla förfaranden

gränsande förfaranden
träffas av förbudet.
test, vilket
kommer

till artikel 85 är presumtionen

Således skall eventuella konkurrensbe-

Efter anmälan kan kommissionen

förhand för att undgå att
meddela sk negativat-

innebär att man med hänsyn till de uppgifter

behöver inte anmälas
Inledningsvis

att

förbjudna om inte kommis-

anmälas till kommissionen

att ingripa mot förfarandet

om hur avtalen

tillämpningsområde.

som avses i artikel 85 punkt 1

sionen först fattat ett beslut i frågan]

forsknings-

Gruppundantagsför-

till avtalsskrivama

skall utformas för att falla inom förordningarnas
Genom en särskild tillämpningsförordning

återförsäljarav-

man erhållit

inte

Avtal som berörs av gruppundantagen

förhand till kommissionen.

kan således konstateras

stränga. Utgångspunkten

att EG:s konkurrensregler

är relativt

är att man inte kan påräkna undantag från artikel 85

om man inte kan visa att den aktuella

överenskommelsen

faktiskt

gynnar

konsumenterna.

5.4

Samhandelskriteriet

En första förutsättning

för att EG:s regler skall bli tillämpliga

kurrensbegränsande

överenskommelsen

derna. Som tidigare

konstaterats

påverkar

förhållandena

är att den kon-

kan påverka samhandeln mellan län-

skall konkurrensbegränsningar

inom en medlemsstat

som enbart

prövas enligt den nationella

lagstiftningen.

Samhandelskriteriet

EG-domstolen

har redan tidigt fastslagit att kriteriet

har dock getts en mycket vid tillämpning.

1 Tillämpningsiörordning
nr 1762, artikel
2 Tillämpningsförordning
nr 1762, artikel

är uppfyllt

när ett förfa-

På svenskai SOU 1964:33 s. 161

257

rande äventyrar det fria flödet av varor direkt eller indirekt, faktiskt eller podelar marktentiellt. Av särskild betydelse är om konkurrensbegränsningen
naden mellan medlemsstaterna och därmed försvårar de mål om en gemensam
i Romfördraget

som kommer till uttryck

marknad

Irealiteten

har det visat

sig att det inte behövs särskilt stor bevisning för att övertyga kommissionen
uppfyllt och EG-domstolen har endast undanom att samhandelskriteriet
Eftersom samhandelskritagsvis frångått kommissionens ställningstagande
och de nationella

teriet drar gränsen mellan EG-rätten
stor politisk

tolkningen

rättsordningama

har

betydelse och innebär att det är inom EG-organen

som de avgörande policybesluten

fattas

i konkurrensfrågor

som påverkar samhandeln mellan länder är sådana avtal
eller samordnande förfaranden som är ägnade att dela marknaden efter natioTypiska

förfaranden

rätt att importera

nella gränser, t.ex. genom att begränsa återförsäljares
exportera varorf

Vidare är det inte ovanligt att kriteriet

och

också anses uppfyllt

rättsfall

som sker helt inom en medlemsstat. Ett betydelsefullt
detta område rörde en förening för cementhandlare i Holland.

Föreningen

upprätthöll

beträffande förfaranden

en prisbindning

Den inhemska

mellan medlemmarna.

av cement motsvarade 66% av behovet medan resten importerades. De cementhandlare som stod utanför föreningen svarade för ca 30 %
produktionen

av den holländska

Domstolen

förbrukningen.

inom en medlemsstats

upprätthölls

ning av marknaden
Romfördragets

begränsad

menade att ett förfarande

som

gränser, till sin natur medför en uppdel-

till en nation,

och därför

står i strid med

strävanden mot en gemensam marknad och därmed skyddar

den inhemska produktionen.

Eftersom möjligheten

för andra företag att eta-

blera sig på denna marknad påverkades, ansågs samhandelskriteriet

uppfyllt.5

har också konstaterat att en premierekommendation

utfärdad

EG-domstolen

av en sammanslutning
eftersom
vudkontor

av tyska försäkringsbolag

en liten andel av de anslutna
utanför Västtyskland.

påverkade

försäkringsbolagen

samhandeln
hade sina hu-

Detta trots att premierekommendationen

var

1 socnárrá TECHNIQUE MINIERE v. MASCHINENBAU [1966] CMLR 357.
2 Van Bael, Ivo. Bellis, Jean-François. Competition Law of the EEC. 2:a uppl. CCH
Editions Limited. 1990. s. 42
3 Whish, Richard. Competition Law. 2:a uppl. Butterworths London 1989. s. 242.
4 Steiner, Josephine. Tcxtbook on EEC Law. Blackstone Press Limited London 1988.
s. 101.
5 VEREENIGING van CEMENTHANDELAREN
v. E.C. COMMISSION. [1973]
CMLR
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registrerad

av den tyska tillsynsmyndigheten

och att de aktuella bolagen en-

dast svarade för en liten andel av den tyska marknaden.
handelskriteriet

kan vara uppfyllt

aktör som har sitt huvudkontor

utanför landets gränsen

Här skall också nämnas det principiellt
som rör ett kooperativ
överklagat

uppfödare

auktionshuset

att avgöras under sommaren

beslut är

1991. I stad-

inte skall konkurrera

alla

med varandra

om att all leverans skall gå till det gemensamma

om medlemmarna

erbjuder.

Kommissionens

av pälshandlare som i princip organiserar

följer bl.a att medlemmarna

Vidare finns bestämmelser

föreningen

viktiga avgörandet från kommissionen

av danska pälshandlare.

och kommer sannolikt

gama för den sammanslutning

Fallet visar att sam-

så snart ett nationellt förfarande innefattar en

skall kunna utnyttja

Kommissionen

vissa förmåner

som

menade att bl.a. dessa bestämmelser

syftade till att begränsa möjligheterna

för andra aktörer att etablera sig på den

danska marknaden genom att bestämmelserna omöjliggjorde

eventuella leve-

ranser till konkurrenter.

konkurrens

kommissionen

På detta sätt hindrades en effektiv

och

menade att den danska marknaden i princip var monopoliserad

av pälsdjursföreningen.

Samhandeln

påverkades

därför,

enligt

kommis-

sionen.3
lett

annat fall har EG-domstolen

slagit fast att stadgebestämmelser

ning av holländska ostproducenter
att köpa kalvlöpe
Holland

framställdes

från föreningen
kalvlöpen

terade att det fanns likvärdig

som innebar att medlemmarna
innebar

att samhandeln

endast av föreningen

i en före-

var tvingade
påverkades.

I

men domstolen konsta-

kalvlöpe att tillgå i andra medlemsländerf

1 Van Bael Bellis. 43
s.
2 DPF, Dansk Pelsdyravlcrforcning har fem regionala föreningar under sig, vilka i sin
tur
består av lokala föreningar i vilka uppfödarnaär medlemmar. En medlem i en lokalförening är samtidigt medlem i DPF.
3 HUDSONS BAY AND ANNINGS LIMITED
v. DANSK PELSDYRSFORENING
[1989] CMLR 340.
4 COÖPERATIEVE STREMSEL-EN KLEURSELFABIEK
v. E.C. COMMISSION.
[1982] CMLR 240.
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Således kan man konstatera
delskriteriet

kan vara uppfyllt

ket också framkommer

5.5

Principen

att det inte utgör något hinder för att samhanäven beträffande förfaranden

inom ett land vil-

i flera andra fall från EG-domstolenJ

om

ekonomiska

enheter

koncerner
Som nämnts ovan träffar bestämmelserna i artikel 85 punkt 1 inte förfaranden
mellan ett moderbolag

och dess dotterbolag.

rande undantag för koncerner beträffande

I svensk rätt finns ett motsva-

bruttoprisförbudet

i konkurrensla-

gen Det svenska undantaget hindrar dock inte att koncemintema

transak-

tioner kan angripas med missbruksbestämmelsen.3

Vid bestämmande av vad
som skall avses med en koncern ligger det närmast till hands att söka ledning
i den definition som uppställs i aktiebolagslagenf
Det svenska koncemundantaget, liksom
gångspunkt

motsvarande

i förhållande

dock koncemundantaget
har man uteslutit

undantag i engelsk rätt, intar en formell
till tmdantagsbestämmelsen.5
Inom EG-rätten

fått en något mer nyanserad utformning.

koncerninterna

några förutsättningar

transaktioner

för konkurrens

brukar tala om att dotterbolagen

uthar

I princip

på grund av att det inte finns

mellan de juridiska

skall sakna faktisk

personema.6 Man

beslutsautonomi.

Detta

betraktelsesätt

avspeglar sig också i EG-domstolens praxis där det bl.a. uttalats att det gemensamma förfarandet inom en koncernen inte skall omfattas
av
förbudsbestämmelsen
i Artikel 85 om åtgärderna har till syfte att etablera en

1 Jfr Whish, a.a. 245 med hänvisningar
s.
samt Bellarny, Christopher. Child, Graham D.
Common Market Law of Competition. 3:e uppl. London 1987. s. 1152KL15§
3KL2§
4 Jfr

prop 198l82:165, s. 130 och s. 282. Enligt ABL 1:2 är huvudregeln att det bolag
som innehar röstmajoritet i ett annat bolag är moderbolag.Av 1:2, 2:a st framgår dock att
ett bolag som har bestämmandeinflytande eller en betydande resultatandel i ett annat
bolag kan vara moderbolag. Man brukar då tala om sk. praktisk majoritet. Så kan
vara
fallet om bolaget har en betydanderöstandcl utan att utgöra
mer än 50 % under förutsättning att övriga aktier är så spridda att de inte kan utöva faktisk bestämmanderätt.Kedner,
Gösta. - Roos, Carl Martin. Akticbolagslagen. Del 2:a uppl. Sth. 1982. 22
s.
5 Whish,
a.a. s. 240. Jfr dock Bernitz, Gorton och Grönfors som poängterar att problemet
inte har ställts på sin spetsmen att man inom konkurrensráttenmåste arbeta med konkurrensrättsligt relevanta kriterier som sluter an till de ekonomiska realitema. Författarna
menar därför att man inte får stannaupp vid ett mer formal-juridiskt associationsrättsligt
resonemang.Jfr dock Stenbergsuttalandenedan.Bemitz, Ulf. Gorton, Lars. Grönfors,
Kurt. Sjöfart och konkurrensrätt. Sjörättsföreningen i Göteborg.
Skrifter nr 56. 1976
s. 98.
5 Stenberg,H. Studier i EG-rätt.
Slh. 1974. s. 246.

260

intern Fördelning av uppgifter inom koncernen
tade definition

förklaras

Denna mer funktionellt

av att det inom de olika

kommer inom EG inte finns något formellt

enhet måste en rad omstäneller annat infly-

digheter undersökas närmare. Främst gäller det aktieinnehav
tande, styrelsens sammansättning
i förhållande

sin maktställning

där faktisk

konkurrens

FARM-målet

och de sätt på vilket

till dotterbolagen

85 kan komma att tillämpas

tänka sig att Artikel

förekommer

som före-

rättsordningar

begrepp att knyta undantaget till.

en ekonomisk

För att avgöra om det föreligger

inrik-

moderbolaget

utövar

Man skulle därför kunna
samarbete

på koncemintemt
åberopade

I det tidigare

utvecklades denna ståndpunkt av generaladvokaten.

CENTRADomstolen

Child menar att det numera inte finns
transaksärskilt stora utsikter för att tillämpa artikel 85 på koncerninterna
tionerf
I ett annat fall - som skulle kunna betraktas som ett horisontellt
En av
hade några företag bildat ett antal joint-venturebolag.
samarbete
deltog
delägarna hade vetorätt i de olika bolagen samtidigt som detta bolag

avvisade emellertid

detta. Bellamy

-

aktivt i ledningen av joint-venturebolagen.
detta fall behandlade kommissionen
menade

att förfarandet

hämmade

Man saknade dock röstmajoritet.

som en egen enhet och

varje joint-venture
konkurrensen

mellan

att sk horisontala

de olika

joint-

också har

koncerner

venturebolagen.5

Här kan tilläggas

uppmärksammats

inom EG-rätten. De utmärkande dragen i en sådan koncern

är att två eller flera företag, ofta genom avtal, underordnar
ledning. Enligt kommissionen
självständighet
Kommissionen

och medför

I

sig en gemensam

påverkas inte de deltagande företagens rättsliga
inte att de förlorar

anser att, horisontala

sitt ekonomiska

koncerner

skall

oberoende.

betraktas

som nya

1 Article 85 of the Treaty does not apply to agrcemcnts or concerted practices between
undertakings belonging to the samegroup the form of parent company and subsidiary,
the undertakings form an economic unit within which the subsidiary does not have real
autonomy in determining its line of conduct on the market and the agrcements or
practices have the aim of establishing an internal distribution of tasks between the
undertakings. CENTRAFARM BV and another v. STERLING DRUG INC. [1974] 2
CMLR 480.
2 Whish, a.a. s. 240.
3 Jfr vidare Stenberg,
a.a. s. 246 och där åberopade hänvisningar. Stenberg ställer sig
dock kritisk och anför: Speciallagstiftning av typen konkurrensbegränsningsrättbör inte
söka utveckla egna, från annan lagstiftning - i detta fall privaträttsregler i allmänhet och
bolagsregler i synnerhet- skilda begrepp.
4 Bellamy Child, a.a. s. 129. Författarna stöder sig på uttaladen i Fourth Report on
Competition Policy 1975, point 52 och Sixth Report on Competition Policy 1977,
point 38-39.
5 Optical Fibres. Bellamy Child, aa. s. 129.
-
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ekonomiska

då de deltagande företagen definitivt

enheter från det ögonblick,

har givit

upp sin självständighet

framtiden

åter inträda

och förlorat

varje verklig

marknaden som självständiga köpare eller säljare

Såvitt det har kunnat utrönas har det inte förekommit
EG-domstolen

skulle ha tillämpat

den ekonomiska

att kommissionen

organ. Sammanfattkommer

att upp-

inom EG och att artikel 85 knappast kommer att tillämpas

på kon-

cerninterna
att

eller
på ko-

enhetens princip

operativa företag som samverkar genom ett övergripande
ningsvis kan man därför utgå från att koncemundantaget
rätthållas

att i

möjlighet

heller har det framkommit

transaktioner.lnte

kooperativa

företag som samverkar

något som tyder på

på ett konkurrensbegränsande

sätt

skulle undantas från artikel 85.

5.6

Jordbruksundantaget

För närvarande är jordbruksprodukter
från förbudsbestämmelsen

i Artikel

öppen karaktär och i praktiken
finns i förordning

under vissa förutsättningar
85. Bestämmelserna

undantagna

har dock en ganska

är väsentliga delar inte undantagna. Reglerna

26 från 1962 och har följande

lydelse enligt

sin svenska

översättning.
Artikel l
Från och med ikraftträdandet
av denna förordning skola, med förbehåll
liksom tillämpfördragets artiklar 85-90
artikel
i
för bestämmelserna
ningsbestämmelser till dessa artiklar äga tillämpning på överenskommel85, punkt
ser, beslut och förfaranden som åsyftas i fördragets artiklar
med
de i fördrahandeln
eller
produktionen
beröra
86,
och
samt
av
som
uppräknade produkterna.
gets bilaga
Artikel 2
skall icke vara tillämplig på överensFördragets artikel 85, punkt
kommelser, beslut och förfaranden som åsyftas i föregående artikel, då de
eller äro
utgöra en integrerande del av en nationell marknadsorganisation
erforderliga för genomförandet av den i fördragets artikel 39 angivna målsättningen. Ifrågavarande bestämmelse skall i synnerhet icke tillämpas på
överenskommelser,
beslut och förfaranden av jordbrukare, jordbruksori samma
ganisationer eller sammanslutningar
av sådana organisationer
medlemsstat, i den mån dessa, utan att innebära förpliktelse att tillämpa ett
eller försäljningen
fastställt pris, beröra produktionen
av jordbruksprodukter eller användande av gemensamma anläggningar för lagerhållning,
såvida icke kommisbehandling eller förädling av jordbruksprodukter,
så sätt elimineras eller att målsättsionen konstaterar att konkurrensen
ningen i fördragets artikel 39 äventyras.

1 Harding, Lars-Erik. Kontroll av förctagssammanslagningar.Sth. 1982. s. 110.
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Efter samråd med medlemsstaterna och hörande av berörda företag
eller företagssammanslutningar
såväl som övriga fysiska eller juridiska
skall kommissionen,
personer, vilkas hörande synes erforderligt,
med
förbehåll för domstolens prövning, äga uteslutande behörighet att
genom
beslut, som skall offentliggöras, avgiva förklaring beträffande vilka överenskommelser, beslut och förfaranden de i punkt 1 angivna villkoren äro
uppfyllda.
Kommissionen
skall avgiva denna förklaring antingen ex ofñcio, på
begäran av behörig myndighet i en medlemsstat eller
begäran av berört
företag eller företagssammanslutning.
Offentliggörandet
skall avse de berörda parterna och huvuddragen av
beslutet; vid Offentliggörandet
skall hänsyn tagas till företagens legitima
intresse av att deras affärshemligheter icke yppasÅ
Den ovan åberopade bilaga
jordbruksprodukter,
Emellertid
produkter

innehåller en uppräkning av vad som avses med
i praktiken nästan alla livsmedel oavsett förädlingsgrad.

har kommissionen

och EG-domstolen

för produkter

som inte finns uppräknade

pade fallet med de danska pälshandlarna
ordningen

hållit

som räknas upp i bilaga ll. Detta har inneburit

26 inte var tillämplig

sig strikt

till

de

att något undantag

kan bli aktuella. I det ovan åberokonstaterade kommissionen

eftersom pälsdjursskinn

att för-

inte fanns uppräk-

nat

Detsamma gällde fallet med kalvlöpe. EG-domstolen intog här en sträng
hållning och accepterade inte några av de
i och för sig rimliga
analogier
föreningen
åberopade.
Man
menade bl.a. att löpe var en beståndsdel i
som
produkter som alldeles uppenbart omfattades av bilaga 11.3
Trots bestämmelserna

i förordning

sionen och EG-domstolen
fande livsmedelsproduktion.

26 finns ett flertal fall från både kommis-

där man faktiskt
Tolkningen

har till-lämpat

artikel

85 beträf-

av bestämmelsen koncentreras kring

två faktorer,

nämligen vad som avses med en integrerande del av en nationell
marknadsorganisation
och vad som
erforderligt för genomförandet av målsättningen av artikel 39 i Romfördraget.
Beträffande
kommissionen

vad som avses med en nationell

marknadsorganisation

uttalat att artikel 85 inte träffar förfaranden

organ som står under statlig kontroll

vid genomförandet

har

som beslutats av
av en jordbruksre-

1 SOU 1964:33 Översättning
av viktigare följdförfattningar till fördragen angåendeeuropeiskaekonomiska gemenskapenoch europeiskakol- och stålunionen. 185 ff.
s.
2 HUDSONS BAY AND ANNINGS
LIMITED v. DANSK PELSDYRSFORENING
[1989] CMLR 340.
3 COÖPERATIEVE STREMSEL-EN KLEURSELFABIEK
v. E.C. COMMISSION.
[1982] 1 CMLR 240.
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glering inom en stat. I det aktuella fallet hade genomförandet
bruksministeriet

beslutad reglering

till vissa privaträttsliga
Överfört

av marknaden för en viss potatis överlåtits

organ bl.a. en sammanslutning

av producentgruppenl

skulle en nationell

marknadsorganisation

till svenska förhållanden

kunna motsvaras av de sju regleringsföreningar
jordbruksnämnd

hittills

handhaft

svenska marknadsregleringen.
med branschanknytning.

möjligen

som tillsammans

den offentliga

Dessa föreningar

är ekonomiska

jordbrukets

1991 kommer dessa föreningar

med statens
av den

administrationen

Eftersom den interna marknadsregleringen

vecklas och lagen om prisreglering
den 1 juli

av en av jord-

sannolikt

område

föreningar
skall av-

skall upphävas

att upplösas även om de

kan finnas kvar under övergångsperioden.

I takt med strävandena mot en integrerad marknad inom EG har de flesta nationella

marknadsorganisationer

Ministerrådet

utfärdat

upphört

genom olika

förordningar

De som finns kvar måste stå i överensstämmelse

som
med

EG-rätten, dvs främst de allmänna reglerna om fri rörelse för varor och kapital. Bestämmelsen

om en nationell

marknadsorganisation

har således liten

praktisk betydelse i dagf
Man kan då fråga sig vilka typer av förfaranden

som normalt skulle träffas av

artikel 85 men som kan anses nödvändiga för att uppfylla de mål som anges i
artikel 39 i Romfördraget.

Artikeln

har följande lydelse.5

Den gemensamma jordbrukspolitiken
skall ha som mål:
inom jordbruket genom att främja tekniskt
a att höja produktiviteten
framåtskridande, genom att trygga en rationell utveckling av jordbruksproduktionen
ävensom genom att optimalt utnyttja produktionsfaktorema, särskilt arbetskraften,
b att
så sätt tillförsäkra jordbruksbefolkningen
en skälig levnadsstandard, särskilt genom en höjning av inkomsten per capita för dem som
arbeta i jordbruket,

c att stabilisera marknaderna,

1 RE PRODUCTION AND MARKETING OF FRENCH NEW POTATOES. [1988] 4
CMLR 790.
2 SFS 1967:340.
3 Whish,
a.a. s. 323, Bellamy - Child,
s. 581 och Steiner, a.a. s.80.
4 GROUPEMENT DEXPORTATION DU LEON SOCIETE DINVESTlSSEMENTS
v.
ET DE COOPERATION AGRlCOLES. [1978] l CMLR D66 och Bellamy - Child, a.a.
s. 582.
5 sou 1963:12. 39.
s.

264

d att trygga försörjningen,
konsumenterna tillförsel

till skäliga priser.

e att tillforsäkra

Vid utformningen av den gemensamma jordbrukspolitiken
och de härför erforderliga särskilda åtgärderna skall hänsyn tagas till:
a de speciella förhållanden inom jordbruksnäringen
som äro en följd av
jordbrukets sociala struktur och av strukturella och naturbetingade olikheter mellan olika jordbruksområden,
b nödvändigheten
der,

av att gradvis genomföra lämpliga

c det faktum att jordbruket

i medlemsstaterna
nära förbunden med ekonomien i dess helhet.

Av rättspraxis

utgör en sektor som är

framgår att alla punkterna i artikel 39 skall vara uppfyllda

att ett undantag skall kunna bli aktuellt.
tion av fruktimportörer
fyllda,

anpassningsåtgär-

l ett rättsfall

att de huvudsakliga

för

åberopade en organisa-

målsättningarna

främst punkterna c, d och e och att organisationen

skulle vara upp-

därmed skulle falla

utanför bestämmelserna i artikel 85. EG- domstolen menade dock att även om
dessa punkter

var uppfyllda

vara uppfylldaÅ
av artikel

krävdes dessutom att punkterna

Undantag kan således endast aktualiseras när en tillämpning

85 skulle

äventyra

målen som uppställs

kommer till uttryck i de olika tillämpningsförordningar
flertalet marknader med anknytning
Som framgår av förordning
konkurrensreglerna
ganisationer

a och b skulle

som numera gäller för

2:a meningen skall undantaget från

särskilt gälla förfaranden

av jordbrukare,

av sådana organisationer

lemsstat, i den mån dessa, utan att innebära förpliktelse
ställt pris, beröra produktionen

39 såsom de

till jordbruksområdet

26, artikel

eller sammanslutningar

i artikel

eller försäljningen

jordbruksori samma med-

att tillämpa

ett fast-

av jordbruksprodukter

eller

användande av gemensamma anläggningar för lagerhållning, behandling eller
Även här har EG-domstolen intagit en reförädling av jordbruksprodukter.
striktiv

ställning.

Detta uttalande om jordbrukare

ses bara vara ett förtydligande

och deras organisationer

av de undantag som framgår

an-

av första me-

ningen i artikel 2 och kan därför över huvud taget inte bli aktuellt om inte något av de två förhållanden
dvs. en integrerande

som nämnts i första meningen

marknadsorganisation

är är för handen,

eller målsättningen

i artikel

Detta framgår av ett rättsfall där tyska bönder bidrog genom avgifter
portfinansiering

av mjölkprodukter

Domstolen

39.

till ex-

menade här att även ett pri-

1 FRUBO
v. EC. COMMISSION. [1975] 2 CMLR 123.
2 Bellamy Child, a.a. 582 och 583.
s.
3 THE COMMUNITY
v. MILCHFÖRDERUNGSFONDS [1985] 3 CMLR l0l.
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vat utvecklat

stödsystem för att finansiera export var oförenligt

med bestäm-

melserna i artikel 85. Man konstaterade också att gemensam finansiering

av

inte stod i strid med regeln i artikel 85 under förut-

generisk marknadsföring

sättning att marknadsföringen

inte tog sin utgångspunkt

i att varorna kommer

från ett visst land.
kan sägas att ett flertal organisationer

Sammanfattningsvis

har hävdat att deras

verksamhet omfattas av bestämmelserna i förordning 26. I allmänhet har både
kommissionen och EG-domstolen intagit en mycket restriktiv tillämpning av
förordningen

och endast undantagsvis beviljat undantag från bestämmelserna

i artikel 85.1
I detta sammanhang

det också värt att notera att förordning
i artikel

undantag från bestämmelsen
missbruk

av dominerande

85. Bestämmelserna

26 endast avser
86 om

i artikel

ställning gäller alltid, även för jordbrukssektom.

I

ingripa.
anses påverka samhandel kan kommissionen
För att avgöra vad som skall betraktas som dominerande ställning måste
fastställas vad som är den relevanta marknaden, dels för den produktmässiga
Beträffande den
avgränsningen och dels för den geografiska avgränsningen

den mån ett förfarande

behöver den inte avse hela den europeiska marknaden utan det räcker med en väsentlig del, t.ex en marknad av Belgiens
storlek
I ett betydelsefullt avgörande konstaterade domstolen att ett företag

sistnämnda avgränsningen

av den relevanta

med 40-45%

ningf

ansågs ha en dominerande

marknaden

skulle

Ett svensk företag eller någon annan typ av sammanslutning

alltså mycket väl kunna träffas av bestämmelserna

ställ-

i artikel 86. Inom ramen

för denna studie skulle sådana exempel kunna vara Arla eller RiksOst.

5.7

Sammanfattande

Av ovanstående
sannolikhet

redogörelse

synpunkter
framgår

kommer att vara tillämpliga

att EG:s konkurrensregler

även i Sverige inom en snar framtid.

För att dessa regler skall vara tillämpliga
handelskriteriet

är uppfyllt.

med stor

Detta kriterium

krävs för det första att det sk samkan vara uppfyllt

även om förfa-

1 Whish, a.a. s. 323.
2 Jfr Coyet Gustavsson,a.a. s. 96 ff.
3 Bemitz, a.a. s. 153.
4 UNITED BRANDS CO. UNITED BRANDS CONTINENTAL v. E.C.
COMMISSION. [1976] 2 CMLR 157.
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randena endast förekommer

inom ett land, särskilt beträffande

förfaranden

som täcker en stor del av den nationella marknaden. Således kan man anta att
eventuella konkurrensbegränsande
åtgärder inom den svenska slakteri- och
mejerirörelsen

skulle kunna uppfylla sarnhandelskriteriet.

När det sedan gäller de möjligheter

till undantag som stipuleras i artikel 85,
punkt 3 kan sägas att en förutsättning för detta är att förfarandet kan
anses
nyttigt eller på annat sätt gynna konsumenterna. Praxis är här restriktiv och
det finns inget som tyder på att EG-organen här skulle ha
en mer liberal inställning än t.ex den svenska tillsynsmyndigheten
Inte heller beträffande

de begränsningar

betraktas som en ekonomisk
gande indikationer

NO.

som gäller för näringsidkare

enhet, närmast koncerner,

att denna princip

skulle kunna tillämpas

tuella federationerna.

Även

kurrensbegränsande

beteende ändå kunna komma

prövning

som

finns några övertyde här ak-

om så skulle vara fallet skulle ett eventuellt

kon-

under kommissionens

genom artikel 86, nämligen såsom missbruk av dominerande

ställ-

ning.
Slutligen
träffande
Möjligen

kan sägas att även de undantag som stipuleras i förordning 26 bejordbruksprodukter
kommer att få en begränsad tillämpning.
kan man tänka sig att undantaget kan komma att bli tillämpligt
så

länge de sk regleringsföreningarna

består. På längre sikt är det dock osannolikt att bestämmelsen kommer att ha någon praktisk betydelse.
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6

och

Koncerner

federationer

-en

jämförelse
6.1

Inledning

Koncerner

brukar båda liknas vid pyramidfonnade

och federationer

struktu-

uppges bestå i att makten i koncernen utgår från pyramidens

rer. Skillnaden

utgår från basen.

topp medan den i federationen

Som tidigare konstaterats omfattas koncerner som regel inte av konkurrensrättsliga kartellförbud

av olika slag. Detta brukar motiveras av den av den ti-

digare nämnda ekonomiska
kontroll

enhetens princip.

självständiga

ansågs det t.ex. inte motiverat

inte kan vara sinsemellan

att innefatta koncemintema

saktioner i det för närvarande gällande bruttoprisförbudetl
vara konkurrenskommitténs

grundläggande

beträffande eventuella

inställning

i det kommande förslaget till ny konkurrenslag.

Inom federationen

däremot utgångspunkten

att makten finns i organisatio-

mellan de olika juridiska

nerna måste i en eller annan form godkännas av de inblandade
Samarbetet är frivilligt
federationen,

tran-

Detta synes också

förbudsbestämmelser

nens nedersta led. Samordnade förfaranden

har

Genom att moderbolaget

och dotterbolagen

över hela koncernen

perso-

enheterna.

och den som inte vill medverka kan i sista hand lämna

något som inte är möjligt för ett dotterbolag i en koncern.

Om utgångspunkten

för lagstiftaren

valet av olika associationsformer,
kastas samma lagstiftning
tisk-principiell

är att man skall förhålla
borde koncerner

i den mån deras funktion

utgångspunkt

sig neutral inför

och federationer
är lika. Utifrån

vissa skillnader

har ovan pekats

underen teore-

mellan kon-

cernen och federationen.

I praktiken

dock vissa federationers

verk-

samhet ofta vara likställd

med den verksamhet som ibland förekommer

inom

koncerner.

förefaller

Således kan man tänka sig att man inom en koncern genom beslut

från moderbolaget delegerar beslutanderätt i den omfattning
viss utsträckning

har egen beslutsautonomi.

att dotterbolagen

På samma sätt kan man tänka sig

att man inom en federation delegerar beslutanderätt uppåt i organisationen
en överordnad

instans. Detta kan antingen åstadkommas

stadgebestämmelser.

Någonstans finns sannolikt

Konkurrcnslagstiftningcn. Sth. 1985. s. 350

till

genom avtal eller

en brytpunkt

dena i praktiken kan jämställas.

1 Jfr Martenius,

i

där förfaran-
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Även

om vi utifrån funktionen

kan jämställa

vissa koncerner och federationer

är detta bara första steget. Nästa steg måste innehålla
renslagen och dess grundläggande

axiom, dvs vilka syften och principer

styr lagen samt dess tekniska utformning.
med en till-lämpning

på de jämställda

teoretiskt

vara motiverat

perspektiv

en analys av konkursom

Bara om dessa axiom kan förenas

associationsfomiema

kan det utifrån ett

med ett undantag från konkurrenslagen.

Således kan man tänka sig att det i stället är teoretiskt

motiverat

att föra in

båda formerna under lagens till-lämpningsområde.
Vidare innebär ett angreppssätt av denna karaktär ett flertal andra problem.
Möjligheten

att förändra enheternas inbördes

beslutsautonomi

ligger alltid

kvar överst i en koncern medan den ligger nederst i den federativa stmkturen.
Man kan därför fråga sig om en jämförelse
den lagstiftningsteknik
möjlig.

som präglar konkurrenslagen,

Andra problem som infinner

tekniskt instrument

av funktionerna,

sig

ett effektivt

som

ställt i ljuset av

över huvud taget är

svårigheten

med att finna ett lag-

sätt kan urskilja de federativa struktu-

rer som till sin karaktär skall jämställas med koncerner.

6.2

Koncerner

Litteraturen

kring koncerner och koncernrättsliga

sk Fermentautredningen
styrning

av koncerner.

råder mellan

problem

är sparsam. I den

utvecklas dock de problem som sammanhänger med
Främst gäller det den bristande

den juridiskt

formella

maktstrukturen

samstämmighet

som

och den faktiska.

Om

styrningen

skulle ske i enlighet med lagen skulle det innebära att ett

bolag ger

sina instruktioner

såsom aktieägare
tade direktiv

till ett dotterbolags

dotterbolagets

för dotterbolagets

lagets VD. Någon juridisk
till dotterbolagets

stämma åstadkomma

styrelse och därigenom

rätt för moderbolagets

VD eller till honom underställda

tiken visar det sig dock att moderbolagets
inflytande

i de olika dotterbolagen.

av kombinationer,

förvaltningsorgan

het och som till och med konkurrerar

genom att

beslut, vilka innefatindirekt för dotterbo-

ledning att ge order direkt
organ finns inte

ledning ofta faktiskt

l realiteten

allt från dotterbolag

moder-

förekommer

I prak-

utövar direkt

ett vitt spektrum

som har ett stort mått av självständigmed andra dotterbolag

till bolag som är så tätt knutna till moderbolaget

inom koncernen,

att man inte kan se var det ena

1 Fermenta, fakta och erfarenheter. En
rapport från Stockhoms Fondbörs. 1988. Det
aktuella avsnittet är författat av Knut Rodhe s. 183.
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möjligt att
slutar och det andra börjar. Man kan därför säga att det knappast är
som faktiskt
reglerna på de förhållanden
tvinga in de formellt juridiska
måste acceptera att bolagen vart och ett efter sin an bygvarje bolag beñnnes vara lämpligt
ger upp den organisation, som för

förekommer.

Man

Förhållandet

mellan moderbolaget

och dotterföretagen

rättigheter

det gäller dotterföretagens

är oklart, särskilt när

gentemot koncernledningen

Kedner

rättsliga
har indelat koncernen i en rättslig enhet och en ekonomisk enhet. Den
bildande,
enheten kan karaktäriseras av de normer som gäller för företagets
Främst gäller det de ovan beskrivna formella
verksamhet och avveckling.
moderbolagets
reglerna för styrning av en koncern, som regel grundat på
röstmajoritet i dotterföretaget. Den ekonomiska enheten är däremot styrd av
olika

intressenters

att förverkliga

behov och är inriktad

enhetens

enheten är således beroende av sin omgivning

färsidéer. Den ekonomiska

afoch

Kedner menar att förär en del av den komplexa samhiillsorganisationen.
för
viktigaste drivkraften
verkligandet
av den ekonomiska enheten är den

koncernbyggandet.3 Således är den rättsliga enheten främst knuten till lagstiftningen

kring det fristående

och i mindre grad till kon-

koncernbolaget

cernen, medan den ekonomiska

enheten är knuten till koncernledningens

planer och beslut för koncernen som helhet. Detta
osäkerhet

i de rättsliga

relationerna

förhållande

mellan moder-

medför ibland

och dotterföretag

och

intressekonflikter.4
och tredje man och kan leda till
i
kan också bli följden av att moderbolaget
Sådana intressekonflikter
koncernföretag.
koncernens intresse fattar beslut som missgynnar enskilda
på
Exempel på sådana beslut kan vara att dotterföretagets vinstutdelning hålls
har normala konsolideringsmöjligheter
en så låg nivå att dotterföretaget inte
beslutar om betydande koncernbidrag som på sikt
eller att moderföretaget

mellan koncernföretag

hämmar

dotterföretagets

dotterföretaget

Även om sådana beslut missgynnar
fördel för något annat koncernföretag eller

utveckling.

innebär de ofta en

för koncernen i dess helhet. I svensk lagstiftning
fastställa

några närmare

regler

beträffande

har man hittills

dessa problem

undvikit

att

även om mer

1 Fermentauuedningens. 184.
1987 s. 18-26.
2 Jfr t.ex. Unger, Svcn. Får jag tala med koncernchefen Advokaten nr
nullitet,
Unger poängterar här att en koncernchef i strikt akticbolagsrättslig mening är en
och
inom
både
betydelse
utom
rättslig
ha
fall
kan
i
vissa
stor
vilket inte utesluter att han
koncernen,men då i egenskapav VD eller styrelseordförandei moderföretaget.
3 Kedner, Gösta. Former för koneerninternavinstöverföringar. Lund 1985. s. 19.
4 Kedner, a.a. s. 20.
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radikala

förslag har diskuterats,

avseende minoritetsaktieägarnas

bl.a. en inlösenskyldighet

För närvarande finns inga krav i aktiebolagslagen
gon organisationsplan

för moderbolaget

aktierJ
om att det skall finnas nå-

inom en koncern som utvisar hur rätten att fatta beslut

och ansvaret för ledningen

av förvaltningen

fördelas mellan koncernens

be-

fattningshavare

på olika nivåer. Således kan man inte utifrån några dokument
utläsa hur man valt att bygga upp koncernen, dvs
om det föreligger en faktisk
konkurrenssituation
mellan de olika dotterbolagen. Ett förslag till
en sådan
bestämmelse finns i Fermentautredningen. Utredningen har dock inte medfört
några konkreta åtgärder men frågan kan få
ny aktualitet
utredningen med uppgift att se över aktiebolagslagen.

i den nyligen

tillsatta

Att man inom koncerner arbetar med konkurrens

blir
som ett styrinstrument
antingen inom ramen för ett och samma bolag i form
av divisioner med eget resultatansvar eller mellan olika dotterbolag. Flera
svenska
koncerner har dotterbolag som sinsemellan konkurrerar,
bra
exempel
är
ett
allt vanligare,

Electroluxkoncernen
många fall
uppgifter

där t.ex. Husqvarna

det naturligtvis

konkurrerar

med Elektrohelios.

så att de olika grenarna i koncernen

och att man i största möjliga

I

har olika

utsträckning

samordnar viss verksamhet till ett bolag, men ofta pågår likartad verksamhet på flera håll inom
en
koncern. Rent allmänt kan dock sägas
att dotterbolag ofta strävar efter att
hävda sin självständighet gentemot moderbolaget. Detta framkommer bl.a.
i
forskning

utförd i nordiska rådets regi där det konstateras
att ledningen inom
ett dotterbolag inte sällan solidariserztr sig med lokala fackliga intressen
gentemot moderbolaget
Ett undantag för koncerner

från en konkurrensrättslig
förbudsbestämmelse
kan tyckas innebära en fördel för den koncern där olika konkurrerande
delar
inom koncernen samarbetar. Emellertid kan
man räkna med att förfaranden
som utanför

en koncern

hade träffats

fångas upp en missbruksprincip.

konkurrenslagen.
om missbruk

På samma sätt är förhållandet

av dominerande

dock en väsentlig

av en förbudsbestämmelse,

skillnad.

i stället

Så är fallet med den för närvarande gällande

ställning

inom EG-rätten där artikel 86

aktualiseras.

l praktiken

Bland annat ur bevissynpunkt

föreligger

innebär

en för-

] Jfr Borgström, Carl. Konccmrâittsliga
problem. En komparativ studie. Sth. 1970.
2 Venneslan, Knut. lndrc marked
nordisk
intcgrasjon. NORDFRAM-projcktet Stencil
og
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alltid en betydligt

budsbestämmelse

strängare reglering.

generellt förbjudet alldeles oavsett vilka effekter det

stämmelse är förfarandet

än en förbudsbestämmelse.

kommeri

kan alltså betraktas som formell

gument som framförts

för utvidgade

men

g verkan. Detta är också ett av de ar-

att få materiellrättsli

praktiken

mellan en förbudsbestäm-

Förhållandet

melse och en missbruksbestämmelse

där

blir därför en sådan regel mindre ef-

skadlig verkan skall visas. l praktiken
fektiv

innebär besvärliga bevisfrågor

medan en rnissbruksregel

tar sig uttryck

Enligt en sådan be-

förbudsbestämmelser

i utredningsarbetet

med en ny konkurrenslag.

6.3

Federationer

I allmänna
självständiga

juridiska

tilldelas

lar ofta det övergripande

som en organisation

där

ett antal områden. Eftersom de

personer samverkar

gemensamma funktionerna

befogenheter att styra samarbetet utveck-

organet en viss makt över de lokala enheterna. Som

framgår av det föregående
sig en uttrycklig

beskrivas

kan en federation

ordalag

det också att underföreningama

förekommer

lydnadsplikt

gentemot huvudföreningen,

stadgar. Här kan också nämnas KFKonsum

åtar

som t.ex. i SMR:s

där det krävs godkännande

av

att ändra sina stadgar. Man kan således

KF för en enskild konsumentförening

säga att de ingående enheterna får betala ett pris för att ingå i en federation,
nämligen

att deras autonomi

rativa föreningar

begränsas

naturligtvis

Det

som kan samverka

t.ex. i form av en ekonomisk
vad man normalt brukar kalla en kartell

bolag kan bilda ett samarbetsorgan
förening. Detta
Utifrån

ett strikt formellt

arbete sker mellan

nan tradition

skilda

kan vara positiva

föreningar och när motsvarande

sam-

är naturligtvis

inte

bolag i karteller.

eftersom de kooperativa
beträffande

eller ideell

synsätt torde det alltså inte vara någon skillnad mel-

lan samarbete mellan olika kooperativa

rättvisande

inte bara koope-

ett federativt sätt. Även ett antal aktie-

solidaritet

för konsumenterna.

Jämförelsen

föreningarna

som regel bygger på en an-

och sociala ändamål och syften och därför
Distinktionen

dock viktig att komma

1 Jfr Swartz, Erik. Begreppet fedcrativ organisation belyst i ett organisationsteoretiskt,
juridiskt och empiriskt perspektiv. Dclrapport i projektet federativa organisationsformer.
1987. s. 20.
2 Rodhe, Knut. Föreningslagcn. 1987 års lag om ekonomiska föreningar. 8:e uppl. Sth.
1988. s. 201.

272

i håg när vi senare analyserar

konkurrenslagen

och dess grundläggande

axiom.
När det gäller federativ

samverkan finns ingen vedertagen beteckning

art som svarar mot koncernbegreppetl
för utredning.

En definition

Kooperationsutredningen

reda federativ

samverkan

av den

har dock varit föremål

hade bl.a. i uppdrag att närmare ut-

i kooperativa

företag.

Utredningen

dock att man efter kontakter med de kooperativa

konstaterade

huvudorganisationema

inte

fann skäl att lägga fast formerna för kooperativ

samverkan

Kommittén

att själva välja samverkans-

former

underströk

inte får rubbas

stiftningen
villkor.
former

dock att denna
genom

nya regler,

eller annan lagstiftning,

Samtidigt

frihet

själv beakta de allmänna

samhet i fråga om exempelvis

i exempelvis

som ensidigt

måste kooperationen

givetvis

principer

försämrar

reglerats

skilda uppfattningar

i lagstiftningf

sinsemellan

och koncentration

till utredningens

ningsregler

verk-

I proposi-

uppfattning

att sär-

för tillfället

om varför federationsbegreppet

Bland annat att federationer

inte har

är allt för heterogena

för att kunna regleras i en och samma lag. En väl så viktig

klaring är dock att det inom federationer
av fiktiva

kooperationens

vid valet av samverkans-

skilda regler för federativ samverkan inte var nödvändiga
Det har framförts

konkurrenslag-

som gäller för ekonomisk

konkurrens

tionen anslöt sig departementschefcn

i föreningslagen.

vinster

inte finns samma risk för skapandet

som är fallet inom en koncern

därför inte har ansetts nödvändiga.

pet kan till stora delar förklaras

för-

av motiven

och att särskilda

redovis-

Skapandet av koncembegrepbakom koncernredovisningsre-

glerna.5
I propositionen

med förslag till nya redovisningsregler

ningar utvecklar departementschefen
De

grupperingar

ekonomiska

för ekonomiska

federativ samverkan

som det iir fråga om kan uppkomma

före-

följande sätt
genom att ett antal

föreningar önskar samarbeta i något avseende till exempel genom

en inköps- eller försäljningsorganiszition.

1 Rodhe, a.a. s. 200.
2 SOU 1984:9 Koopcrativa föreningar. 143.
s.
3 Prop 19868727 Ekonomiska föreningar 63.
s.
4 Jfr Swartz,
a.a. s. 49.
5 Rodhe,
a.a. s. 201.
6 Prop l97980:l44
s. 146

För detta ändamål kan de bilda en
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ny ekonomisk
medlemmar.

förening

i vilken

Den nya föreningen

blir alltså ett samarbetsorgan.

och en viss makt över medlemmarna.

arbetsorganet

ingår

som

Samarbets-

lätt till ett ledande organ med ganska självständig

organet utvecklas emellertid
ställning

föreningarna

de ursprungliga

som en huvudförening

Man kan då beteckna sam-

och medlemmarna

som underföre-

ningar. Man kan också tala om primärförening

i förhållande

riksorganisation.

enligt min mening att i denna

Det väsentliga

organisatoriska

uppbyggnad

en moderförening

ordning,

åsyftas en helt annan situation än när det gäller

i förhållande

Liksom en kon....
av nu behandlat slag sträcka sig genom flera led på

cern kan en gruppbildning
så sätt att flera

är emellertid

till dotterföreningar.

huvudföreningar

ett riksförbund

till förbund eller

ingår

i en ny huvudförening

e.d. Riksförbundet

skilda underföreningarna

finns alltså i toppen och de sär-

i botten. Om man jämför

koncern finner man emellertid

av högre

stora olikheter.

med en

denna bildning

Den grundläggande

olikheten

är att i en koncern ligger hela makten i pyramidens topp, hos moderföretaget,
medan i en grupp av huvud- och underföreningar

makten principiellt

ligger

hos underföreningarna.

6.4

Konkurrenslagstiftningens

Fri konkurrens
konkurrenslagen

är en av förutsättningarna
föreskrivs

axiom
i ett marknadsekonomiskt

system. I

regler som har till syfte att önskvärd konkurrens

upprätthållesl
Det finns två olika sätt att utforma en lagstiftning mot skadliga konkurrensbegränsningar. Den ena principen, förbudsprincipen,
innebär att man generellt
förbjuder en viss åtgärd eftersom den anses vara en skadlig konkurrensbegränsning. Den andra principen kallas missbruksprincipen
och innebär att
lagstiftaren förbehåller sig rätten att ingripa mot åtgärder som betraktas som
skadliga konkurrensbegrâinsningar,
oavsett vilken åtgärd det är fråga om. I
Sverige har man valt att tillämpa missbruksprincipen.
I två fall regleras dock
förhållandena av förbudsprincipen.
Detta gäller det s.k. bruttoprisförbudet
som innebär att en leverantör inte får föreskriva ett visst fast pris eller ett minimipris för försäljning i ett senare led Det andra förbudet gäller anbudskarteller.3 Bruttopris och anbudskarteller har alltså ansetts så allvarliga att de alltid är förbjudna. Dispensmöjligheter
finns men dispenser beviljas sällan
I
Övrigt gäller alltså missbruksprincipen.
Rent formellt ger lagen möjlighet att

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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ingripa mot vilken åtgärd som helst om effekten blir en skadlig konkurrensbegränsning.
Enligt konkurrenslagens
l § är syftet att främja
en från allmän synpunkt
önskvärd konkurrens inom näringslivet genom åtgärder mot skadliga konkurrensbegränsningar.
Aven om lagens primära skyddsintressen är samhällsekonomiska innebär detta indirekt ett skydd för konsumenterna, bl.a. genom
Att lagen
och därmed motverka for höga priser
att främja priskonkurrens
innebär inte att fullständig
skall motverka skadliga konkurrensbegränsningar
och fn konkurrens avses, utan att en effektiv konkurrens eftersträvas. Den
fullständiga och fria konkurrensen
i första hand ett teoretiskt begrepp som
används inom nationalekonomin.
I praktiken är det ständigt olika faktorer
som sätter den fria konkurrensen ur spel. Av paragrafens ordalydelse bör
skadliga konkurrensbegränsningar
noteras att det endast
som skall motarinte bara är
betas, vilket i sin tur innebär att andra konkurrensbegränsningar
godtagbara, utan till och med kan vara förmånliga och nödvändiga i ett samhälleligt perspektiv
Man kan således konstatera att vissa konkurrensbegränsningar
är nödvändiga. Icke desto mindre är det lagstiftarens intention att marknaden skall fungera med en så effektiv konkurrens som möjligt.
Lagtekniskt har man löst
Vad menas då med skadlig konkurrensbegränsning
det så att man i 2 § konkurrenslagen infört en generalklausul som innebär att
marknadsdomstolen
får vidta åtgärder mot en näringsidkare
som gör sig
skyldig till skadliga konkurrensbegränsningar.
Med detta avses att konkurrensbegränsningen
otillbörligt från allmän synpunkt
ett sätt som
påverkar prisbildningen
hämmar effektiviteten

priskriteriet,
inom näringslivet

hämmandelcriteriet

försvårar eller hindrar annans näringsutövning

eller

försvårandekriteriet.

Den centrala frågan är således om något eller några av de i lagen angivna
effekterna föreligger. Man måste dock hålla i minnet att det krävs ytterligare
ett moment för att generalklausulen skall vara tillämplig. Det är inte tillräckligt
föreligger, det måste dessutom röra sig om en ur
att något av effektkriterierna
allmän synpunkt otillbörlig
effekt otillbörlighetskriteriet.
Man kan alltså
mycket väl tänka sig en konkurrensbegränsning
påverkar
prisbildt.ex.
som
ningen men som kanske ändå inte anses otillbörlig.
I och med att konkurrenslagen lagtekniskt är uppbyggd kring skaderekvisiten och inte kring konkurrensbegränsningen
som sådan, träder själva åtgärden i bakgrunden.
Exempel
det motsatta resonemanget finner
också i konkurrenslagen,
nämligen beträffande bruttopris och anbudskaneller, dvs förbudsbestämmelsjälva åtgärden förbjuden.
ser. I dessa situationer
Ett väsentligt

syfte med konkurrenslagstiftningen

mellan konsumenter och producenter.

att säkerställa balansen

Något förenklat kan man säga att lagen

bygger på ett antagande om att de inblandade

aktörerna,

konsumenter

näringsidkare

intressen.

Näringsidkarnas

har från varandra

1 Bemitz, a. a., s. 53.
2 Prop. 198182:165, s. 43.

motstående

och
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främsta intresse är att få ett så högt pris för produkten som möjligt,
annat sätt maximera
möjligt

marknaden

däremot vill betala så lite som

sin vinst. Konsumenten

för produkten

eller få så mycket

eller att

för pengarnaÅ

som möjligt

aktörer som inte passar in i denna strikt formella

tillförs

ment för styrning

uppdel-

att lagen inte kan fungera som ett effektivt

ning är det också naturligt

Om

instru-

Lagen blir då ett trubbigt instrument där olika nyanser inte

kan urskiljas.

6.5

Analys

Den väsentliga
juridisk-teknisk

frågan i detta avsnitt är om man på grundval
vissa federationer

analys kan jämställa

med koncerner

för detta är att man tar sin utgångspunkt

och

i konkurrenslagen.

därmed undanta dem från eventuella förbudsbestämmelser
En förutsättning

av en teoretisk

in-

i ett funktionellt

riktat koncembegrepp.
Att förbudsbestämmelser
sakligen

beroende

olika dotterbolag

inte gäller koncerninterna

transaktioner

att det saknas förutsättningar

är huvudmellan

för konkurrens

inom samma koncern. Att koncernen också slinker igenom

nätet i de fall där faktiskt

konkurrens

kan mer ses som en lag-

förekommer

teknisk fråga; undantaget har en formell

utgångspunkt

inte en funktionell.

En

förändring

gränsdragning
av undantaget mot en mer funktionsinriktad
-- av
den typ som kommer till uttryck inom EG-rätten3
dock tänkbar. I enlig- är
het med de förutsättningar som ligger till grund för konkurrenslagen skulle då
även förbudsbestämmelserna
ten inte är tillräcklig
rens. Praktiska
konkurrenspolicy,

gälla koncerner i de fall den ekonomiska

och att det därmed föreligger

synpunkter,

främst koncernens

gör att denna

utveckling

förutsättningar
möjlighet
inte

för konkurrens,

är särskilt

realistisk.
skulle leda

förutsättningarna

snabbt skulle elimineras.

En sådan funktionsinriktad
deñnitionen

perspektiv eftersträvansvärda

för konkur-

att själv ändra sin

Dessutom vore detta något av en paradox eftersom det sannolikt
till att de ur konkurrenslagens

enhe-

förändring

av den konkurrensrättsliga

skulle dock inte leda till några konsekvenser

1 Jfr Bladini, Filip. Gruppskadcförsâilmng.Sth l990. 265.
s.
- Jfr ocksåBladini,
a.a s. 273.
3 Jfr ovan CENTRAFARM-målct.

koncern-

för de allra flesta

federationer

i här avsedd bemärkelse.

kurrenslagens

kriterier

naden i förhållande

sin funktion

Till

uppfyller

horisontellt

såsom näringsidkare

de

kon-

placerade på mark-

till varandra, och motsvaras då av de koncerner där kon-

kurrensförutsättningar

finns. Emellertid

tänka sig en federation

av ekonomiska

i alla fall teoretiskt
kan man
föreningar där integrationen gått så

långt att de är att betrakta som en ekonomisk
om sådana federationer

förekommer.

enhet. Man kan dock fråga sig

Syftet med federationen

är

att man

vill behålla viss del av sin autonomi, annars hade en fusion varit alternativet.
Syftet med en koncernsammanslutning
med federationen
bli ointressant
strukturen

är att gynna de ingående enhetemal

att försöka hitta instrument

I praktiken

för att urskilja

torde det

när den federativa

är identisk med den som gäller för koncerner, eftersom vi knappast

lär finna någon federation
koncern

är att gynna helheten medan syftet

som är så toppstyrd

att den kan jämföras

som skulle undantas från konkurrenslagen

utifrån

med en

ett funktionellt

perspektiv
Sannolikt

kan därför ett undantag för federationer

punkt i jämförelsen
från eventuella
åstadkomma

med koncerner;

förbud i konkurrenslagen

kan inte lösas inom lagen. Vill man

ett undantag måste viss verksamhet

gens tillämpningsområde

knappast ta sin utgångs-

det måste stå på egna ben. Ett undantag

genom att lagstiftaren

helt enkelt föras ut från laerkänner

fullt ut eller besamverkan mellan olika

gränsad omfattning
kooperationens idé, i vilken
enheter ingår som en grundläggande princip. Detta gäller oavsett om man betraktar kooperation
kraftema

som ett fullvärdigt

eftersom det möjligen

alternativ till de traditionella

marknads-

kan innebära positiva effekter för konsumen-

terna, eller om man vill undanta kooperativ

samverkan för att dessa intressen

väger tyngre än intresset av konkurrens.
Även ett sådant undantag måste naturligtvis
regel av någon sort, skillnaden
uttalanden

är dock att det måste härledas ur normativa

om att viss typ av kooperativ

gen. Man får på politisk

verksamhet

grund göra en värdering

finnas för att erkänna kooperationen
marknadskrafterna,

utformas som en juridisk-teknisk

skall undantas från la-

av om de intressen som kan

som ett alternativ

till de traditionella

skall väga tyngre än de konkurrenspolitiska

intressen

1 Jfr Swartz, a.a. s. 45.
2 Inom EG-råtten kan
man länka sig att cn federation som vidtar mått för att uppnå en
ställning som en ekonomisk cnhct, skulle kunna betraktas som en företags-
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tillämpning

på kooperativa

från 1963 konstaterar
samhälleliga

konkurrenslagen

vilar på. l debatten kring

som konkurrenslagen

strukturer

har detta framhållits

tidigt. I en artikel

om den kooperativa

Frågan

Moberg:

solidaritetens

således icke en lagtillärnpningsfråga

tillbörlighet

och dess

utan en lag-

stiftningsfrâga.
andra områden; nämligen

Här finner man ett mönster som också går igen

frågor smulas sönder i små beståndsdelar och kvar blir en

att kontroversiella

inte sällan av juridisk-teknisk
art - som ofta saknar
helhetsgreppet
Huvudbetydelse och därmed förlorar man också

en mängd delfrågor
principiell

frågan är naturligtvis

i stor utsträckning

roende på vilken inställning
anser att kooperationen

7.

där svaret främst

man har till kooperationen

och vilken styrka man

slutsatser

av inledningen

granska federativa kooperationer

till denna studie har syftet varit att närmare
perspektiv.

ur ett konkurrensrättsligt

har främst rört tre frågor. För det första i vilken omfattning
och prissamarbete

med inriktning

förekommer

inom HSB, KFKonsum

inom LFR. Därefter

slakterirörelsen

samt mejeri-

och

behandlats

på hur dessa regler kan bli aktuella för svenska förhållanden

om det finns anledning

cerner i konkurrensrättsliga
Vad beträffar

Arbetet

marknadsdelning

har EG:s konkurrensregler

och särskilt för de här behandlade federativa
diskuterats

är be-

skall ha.

Sammanfattande

Som framgår

politisk,

att jämställa

Slutligen

vissa federationer

har

med kon-

sammanhang.

marknadsdelnin

g och prissamarbete

sägas att detta inte verkar förekomma
vissa förfaranden

kooperationema.

kan sammanfattningsvis

inom HSB. Det utesluter dock inte att

kan komma att prövas enligt andra regler i konkurrensla-

Inom såväl KFKonsum
som inom mejerigen, t.ex. missbruksprincipen.
och slakterirörelsen verkar dock en marknadsdelning förekomma i praktiken.
Denna uppdelning

följer dock inte av några uttryckliga

stadgar eller avtal, utan verkar snarare grunda sig

bestämmelser
ömsesidig

såsom

respekt för

sammanslutningoch därmed bli föremål för förvärvsprövning. Jfr Harding, a.a. s. 1091l
1 Moberg, Rolf. Kooperation och konkurrensbcgränsning. Förvaltningsråttslig tidskrift.
1963 s. 233-242. Citatet från s. 241. kursivcrat här
2 Bladini, Filip. Juridik, politik och kollektiv hemförsäkring. Nordisk Försäkringstidskrift
1991:1 s. 24
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varandras geografiska

upptagningsområden.

vänds dock ett uttryckligt
mejeriema.

kvoteringssystem

Detta kan karaktäriseras

Inom RiksOsts verksamhet
där produktionen

an-

fördelas mellan

som en produktindelning,

vilket i sig är

en slags marknadsdelning.
När det sedan gäller prissamarbete
kommer

inom KFKonsum

kan sägas att de cirkaprislistor

mejeri- och slakterirörelsen

prissamarbete främst genom samar-

förekommer

bete i gemensamma säljorganisationer,
Beträffande

EG:s konkurrensregler

stor sannolikhet
framtid.

kommer

Reglerna

t.ex. RiksOst och Andelskött
har vi kunnat konstatera

att vara tillämpliga

kan tillämpas

förfaranden

Syd.

att dessa med

även i Sverige inom en snar

även på företeelser

inom ett land, särskilt beträffande
nationella

som före-

innebär ett visst mått av sådant samarbete. Inom

som bara förekommer

som täcker en stor del av den

marknaden. Vidare är reglerna stränga och mot bakgrund av praxis

från EG-domstolen

kan man inte påräkna undantag i någon större omfattning

for de här aktuella federationerna.
Slutligen

har frågan om det med utgångspunkt

vara möjligt
rättsliga

att liksom för koncerner

förbud. Koncerner

aktiebolagslagen.

enhet. Det svenska koncernundantaget

har en formell
Frågan

förbudet.

då om koncerner och federationer
utgångspunkt,

som kan betraktas som en ekonomisk
En undantagsbestämmelse

cerner med relativt

självständiga

från an-

karaktär kopplat till koncemdeñnitionen

om man i stället väljer en funktionell
slutningar

analys skulle

från konkurrens-

brukar inte träffas av sådana förbud eftersom de

betraktas som en ekonomisk
budskartellförbudet

i en lagteknisk

undanta federationer

utformad

dotterföretag

nämligen

i

kan jämställas
att samman-

enhet inte skall träffas av

på detta sätt innebär att koninte kommer att betraktas som

en enhet. Inte heller får en sådan regel den följden att de här aktuella federativa kooperationerna
sin motsvarighet

kommer att träffas av bestämmelsen, eftersom dessa har

i de koncerner

som inte kan betraktas som en ekonomisk

enhet.
Jag har här belyst förhållandet
rensregler.

mellan kooperation,

Från flera håll har önskemål framförts

verkan inom en kooperativ

federation.

kan man tänka sig olika lösningsmodeller.

Utifrån

konkurrens

och konkur-

om en särlösning

for sam-

den tidigare framställningen
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verksamhet inte skulle bedrivas av

En sådan modell, nämligen att kooperativ

har redan avvisats av konkurrenskommitténÅ

näringsidkare,

kooperativ

federation

och

i konkurrenslagstiftningen

dell vore att anknyta till koncernundantaget
likställa

En annan mo-

Som ovan visats är inte heller

med koncern.

detta en framkomli g väg.
Ytterligare

ett alternativ vore ett gruppundantag

inom federativa

Fördelen med en sådan lösning vore att man

kooperationer.

kunde ange detaljerade

teras. Även från rättssäkerhetssynpunkt

ovan framhållits

beträffande oförutsedda förhållanden.

tekniskt

av produktion

eller distribution

framåtskridande.

eller ekonomiskt

dock att konsumenterna

kan konkurrensbegränsningar

Inom EG-rätten

cepteras om de medför en förbättring

är oundgänglig

att tillförsäkra

konsumenterna

terna inom en federativ kooperation

taget är möjligt

syften är

att undanta samarbete mellan enhe-

i den mån samarbetet gynnar konsumen-

en omstridd fråga om ett sådant gynnande över huvud

inom ramen för en traditionell

samarbete. Fördelen

vin-

en skälig andel av det marknadsekonomiska

systemet. Det är därför inte främmande

tema. Det är emellertid

är

eller mark-

accepteras dock inte. Ett av konkurrenslagstiftningens

nadsdelning

eller om

för att uppnå dessa

som innebär en prisfixering

syften. Konkurrensbegränsningar

ac-

En förutsättning

en skälig andel av den uppkommna

tillförsäkras

sten samt att konkurrensbegränsningen

Samtidigt

med ett gruppundantag

sållas bort. Nackdelen

tanke kunde därför vara att använda sig av ett undantag som

är av skälighetskaraktär.

mentnyttan

vara väl genomarbetat och detaljrikt

som man har för avsikt att reglera samtidigt

blir således en avsaknad av flexibilitet

det främjar

Som

i hög grad blir förutsägbar.

måste ett gruppundantag

som alla oönskade situationer

En närliggande

innebär ett undantag av denna karak-

rättstillämpningen

för att täcka in alla de situationer

fungera som en slags instruk-

om vilken typ av samarbete som accep-

tion till de federativa kooperationerna

eftersom

undantaget

under vilka förhållanden

förutsättningar

skulle gälla. På så sätt kunde bestämmelserna

tär en fördel

av EG modell för samverkan

med ett undantag

eller ett pris-

som tar sin utgångspunkt

är att man får en nyanserad
är man tillbaka

marknadsdelning

i den besvärliga

prövning

i konsu-

i det enskilda

skadlighetsbedömning

velat undvika genom övergången till en förbudsbestämmelse.

fallet.

som man

Dessutom inne-

1 Jfr SOU 1990:25,avsnitt 8.3.1 Nåtringsidkztrbcgrcppctoch koopcrationen, särskilt sidorna
225 f och 229
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bär en sådan bestämmelse en osäkerhet beträffande vilka typer av samarbete
som gynnar konsumenterna,
rättstillämpningen

vilket sannolikt

blir betydligt

mindre

leder till att förutsägbarheten

än som är fallet

i

med ett grupp-

undantag.
Slutligen

kan man tänka sig dispenser från eventuella

förbudsbestämmelser
kooperation.
beskrivit

Ett dispensförfarande

kan bygga

och kan i så fall ta sin utgångspunkt

aspekter. Från de kooperativa organisationerna

samma princip
i exempelvis

tiva traditionen.

som redan

konsumentnytto-

har man emellertid

att man skulle vara hänvisad till ett dispensförfarande
hålla en verksamhet

konkurrensrättsliga

för samarbete mellan enheter som ingår i en federativ

motsatt sig

för att kunna upprätt-

som man betraktar som en självklar del av den koopera-
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8

Källförteckning

tryck

Offentligt

Notice of 39 1986 OJ 86C23102

Commission

Commission
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BILAGA 6

betydelse för det
långsiktiga
näringslivets
utvecklingskraft

Konkurrensens
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utveckling
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tillverkande
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ett land.
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företaget
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var att genom
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dessa

och

krävande
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konkurrenskraft

finns

Projektet

i 10 länder,
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Competitiveness
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forskningsstudie,
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resultaten
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bilaga
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av viktigare
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Sverige.
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mikromiljön,
i den nära industrimiljön,
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Trycket
till och
tillgången
olika
sofistikeringsgrad,
krav från kunder
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produktionsfaktorer
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specialiserade
utvecklingen
av avancerade

komponenter

speciell
från

expertis,
rivaler,

nära

komponenter
vår

1

och

olika

tillgången
nära

Detta

former

maskiner,

av den
böckerna.

modell

nämnda

och produkter.

infrastruktur
av kapital,
industri
till väl utvecklad

samt

teknologier

industrimiljön

finns

inom

konkurrens

osv,
för

leveranser

angränsande

av
områden

beskriven

i de två

utförligt

Porter, M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations. The Free Press.
Zander. Porter, M.E., 1991, Advantage Sweden.Norstedts.
Sölvell,
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Lokal

konkurrens

utgör

branschdynamiken.
i den

motor

inslag

mycket

ett

intensiv

långsiktiga

innovations-

till

en viss gräns
statisk
effektivitet

kan

centralt

konkurrens
och

branschomvandlingenz

i

Upp

En

är

i

i närmiljön

den

lokala

fungerar

fömyelseprocessen.
ökad

en

inslag

koncentration

som

Ett

typiskt

över

tiden.

denna

branschomvandling
positivt
bidra
till
både
och
skalekonomier
dynamisk
effektivitet.
Men
när man närmar
sig två eller tre företag, eller som ofta skett i Sverige
endast
minskar
ett företag,
snabbt
kraften
i motorn
driver
som
utvecklingskraften

inom

branschomvandlingen
myndigheters

branschen.

i

sida,

konkurrenslagstifning
I

kortsiktigt

ett

men

det

som

kan

-

koncentration.
bransch

perspektiv

konkurrensen

att sätta

kan
sammanslagningar
forskning,
företagsledning
osv
sin

marknadsdominans.

lönsamheten

Företaget

minskade

genom

kostnaden

dynamiken

av att

direkt

för

kostnader

att företagen
vikt

stor
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den

kan

karakteriserat
det

av karteller,
följande
skall

bort

enheter

dubblerad
kortsiktiga

höjda

priser,

men

försämrar

det finnas

I starkt

alltmer

lätt

kvästa.

när

det

från

2

Därefter

galler

och

först

andra

lyfta

för

vi

försvinner
fram

och

konkurrens
av lokal
konkurrens.
vill
Slutligen
samt

slutsatsen

att

som
är av

att
nog
statiskt
läge,

ett alltmer
det

centrala

och

förnyelse
olika

möjlighet
innovativa

argument
och dynamik
visa

hur
sätt

bygger

lösningar,

inom

vägval

från

vi

i

På motsvarande
med

denna

centrala

betydelsen

i Sverige,

Från

konkurrensbegränsningar.

olika

Entreprenörsskap

lyfter

motvikt.

strikt

är

fram

experimenterar
utrymme

branscher

centralstyrt.

internationell

dynamiken
måste

motsvarande

koncentrerade

blir

monopol

aktörer

inneboende

ha en reell

går mot

till

möjligheterna

Företagens

i en marknadsekonomi.
förmåga till innovationer

marknadssystemets
där olika
en mångfald,

samt

den

går till

som

kostnaderna,

därmed

och
vilken

inte

en

av karteller

konkurrenslagstiftningen

vi

inom

upp konkurrensregler
alltför
långt. Det
en monopolisering

industrimiljöer

branschomvandlingen

måste

driva

svenska

att svenska

garantera
I

inte

företag

sänker

att långsiktigt
konkurrenskraften.
upprätthålla
drivkraft
försätta
konkurrensen
att
ur spel måste
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det därför
skäl att sätta

-
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former

till

gör

långt
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försvinner,

olika
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är
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styrd

ur spel. Genom
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Företagen
till

motsats

så

en bransch.
och systemet

lösningar
vår

på den

förvärvslagstifmingen

skärpas.

Med branschavsesgenomgåendei dennabilaga ett smalt produktområde,
tex publika
tclcfonivåxlar, tunga lastbilar. eller tidningspapper.

till

blir

forskning
skillnad

bortglömda
i Sverige
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Det

marknadsekonomiska

marknadsekonomiskt

ett fungerande
där

kan

aktörer

olika

förmåga att fungera
har en inneboende
för
En
och förnyelse.
grundförutsättning

systemet

innovationer

bakom

motor

som

marknadsekonomi

i en
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typer
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Att
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slå ut väletablerade

är alla
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Det

logistik,
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där

råder
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utvecklingsmöjligheter

I realiteten
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utvecklingsbara,

och
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företag

utvecklingen
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centralplanerade
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stånd,
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däremot

det marknadsekonomiska
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samordningsfördelar.

till

kommer
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lösningar
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och
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branscher
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de mest
installeras
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företag
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av en ny
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inom

strävar

Företag
Företag

efter att

denna
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strävar
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ingår

strävan
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förbättrad
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skalekonomier,
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del

av

mot

och
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Detta

åstadkoms

att höja

inom

området

företagets
genom

förhöjd
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genom
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specialisering
ökar
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investerar

branschens
för

tar

upp

I

att uppnå
kvalitet,
effektivitet

osv skapas

lönsamheten.

företagsstrategi

och ofta

inre

förbättrad

eller

och kunder

också

men

produktdifferentiering

liknande
produktion

konkurrenter

litteraturen

effektiviteten

öka

konkurrenskraft.

uthållig

och

lönsamhet
att

Genom

marknadsdominans.

murar

bygga

ett
En central

aspekter

som

lönsamhetspotential.

att öka irnperfektionema

på
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marknaden.

Företagen

inte

som

Mer

oligopolistiska
Murama

murar.
relativt

hög

branscher

fungerar

kan

branschen

liknas

så att även

vid

inte

för

inträdeshinder

sk

fort

med

lönsamheten

om
in
nya konkurrenter
Murama
att ta sig in i fortet.

kommer

kostnader

höga

bygger murar
runt
myndighetsbeslut.
av

är ett resultat

inom

eftersom

mycket

höga

branschen
de har

är

mycket

bygger på faktorer
som
eller
tex patent
information
som inte konkurrenter
eller
kunder
har tillgång
till,
varumärken
och uppbunden
distribution.
Under
antagande
kapitalrnarknader
om imperfekta
kan också behov
av
och en hög minsta
kapital
effektiv
skala
i produktionen
fungera som
inträdeshinder
för nyinträdare.
Företagens
strävan
mot skyddande
är en viktig
och positiv
murar
överlägsen

teknik

drivkraft.

aldrig

Det

uppnår

drivkraften

för

målet,

dvs

till

Dynamiken
I vårt

viktiga

den

utvecklingskraften
för
monopolställning,
kraftansträngningar.

ytterligare

i den

fortsatta

en stark

inhemska

forskningsarbete
industrimiljön

har

är att företagen
då avtar snabbt

rivaliteten
vi

mellan
sett hur konkurrens
företag i den
inom
typiskt
ibland
ett land,
eller
region
en
ett
har en speciell dynamik.
samhälle
Konkurrensen
med företag på avlägsna
marknader
blir mer analytisk
och känns
inte i hela organisationen
även
den
absoluta
har en alltmer
om
toppledningen
global förståelse.
För att
hämta en liknelse
från idrottens
värld kan nämnas
den
lokala

speciella

och

dynamik

vid

sida

som karakteriserar
istället
för mot klockan,

Inhemsk

rivalitet

där skidlöpama
en skidstafett
eller ett derby i fotboll.
bakom

motor

som

innovationer

och

spänning

tävlar

sida

förstärkt

konkurrenskraft
Den

speciella

dynamik

sammanfattas

-

Rivalitet

språk,

är mest

har

Det

penntillverkare
Sassuolo
tillverkare

mellan

rivaler

nära

innebär

kan

inom

lokala

förstår

en stad

miljöer

varandra

där
och

man talar samma
lätt
etablerar
ett

eller

inom
en region
ett land. Flera
av
finner
Boston,
ledande
runt
man
i Tyskland,
ledande
kakelplattstillverkare
i

minidatortillverkare
i Nürnberg

i Italien,
av

påtaglig

är ofta

ledande

konkurrens

punkter:

kontakter,

täta

förtroende.
världens
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i följande

och

vi

finner

bildbehandlingssystem

flera
växa

små
upp

frön

till

konkurrenskraftiga

i Linköping

i Sverige.
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Inhemsk
varumarknaden

rivalitet

inte

gäller

konkurrens

bara

den

på

svenska
mindre

multinationella
företag har typiskt
svenska
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Konkurrensen
försäljningen
Sverige.
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på områden

produktbyten

man

uppvisar

av regeringen.

av teknik
konkurrenter

nära

när

förutsättningar.

snabbt.

att komma
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när

på många
från

nationella
en mer

nivåer

fjärran

att kommunicera

Flera
bidrar
till

företag
de finns

att

mäta

inom

företaget

konkurrenter
till

olika

konkurrenter
utmanande

miljö

sig med

En tät uppföljning

nära.

kostar

allt

utan
mer

befattningshavare

ökar

när

att
inom

jämförbarhet

speciellt

sk

av konkurrenterna
för stora insatser.
samla

in

och

är

organisationen.

i pressen,
vilket
konkurrenterna
finns på
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Jämförelser

börs.

samma
mer

En

miljö

dynamisk
organisationen.
-

bidra

att

till

information

inte

länder

Konkurrensen

i den

studerar

Den

är

får

drivs

flödena

folk
osv
sammanhang.

ny
informella

i

påtagliga,

ökar

teknik

och

industrimiljön

av

byter

spridningsejfekter

inom

en enskild
När
centralstyrd.

mer

hela
ned

bransch

denna

kan

koncentrationen

vara
så

gått

att det bara

långt
styrd

finns en svensk
konkurrent
kvar blir utvecklingen
hårt
det
dominerande
planerad
Nya
företaget.
entreprenörer
mer
av
Om något företag
att slå sig fram.
ofta grundat av avhoppare

och

svårt

från

det

nisch,

dominerande

och

företaget

byggts

ändå

företaget

därmed

hota

det

lyckas

dominerande

i Sverige

upp. Exemplen
och undgår ofta

bygga

företaget,

är otaliga,

NOs

Ett

granskning.
Radiosystem
radiobasstationer
upp av några avhoppare från Ericsson.

pressen,
Radio köpte upp

Underleverantörer
beroende
minskar

blir

av en enda

arbetskraften

till
Det

specialiserad
Kampen
kuriosum

om

det

ingenjör
mellan
kan

kan

blir

Konkurrensen

äga förmåga

skall

vara

företag

en sporre

exempel

var

Ericsson

när

mobiltelefoni

att satsa

då man

som

blir

starkt

attrahera

att

bästa

än om man
dominerande
företag.
till

spin-off

var ett spin-off
från Gamlestaden.

till

den

arbetsgivare,

av ett stort
rivaler
leder bla

att
i sin tur var ett spin-off
man läsa följande:

sällan

uppmärksammas

lättare

vara

möjliga

Volvo

en
mindre

det

svag underleverantörsindustri
tekniksamarbeten
vilket
minskar

beroende

inhemska
nämnas

ofta

flera

ofta

köps

inom

till

inom

positioner

En

köpare.

fruktbara

finns

vilket

Nordkulan

tveksamma

mer
inhemsk

möjligheterna

utvecklingskraften.

kan

rivaliteten

inhemska

formella

finns

det

när

lösningar,

konkurrensen

pluralistisk

mer

förbättringar

lokala

för

stimulans

en

längre
frigörs
ledningen. Organisationen

i den högsta

i olika

eller

som

förändring

konkurrerande

om
och träffas

vi

bara

konkurrenter.

arbetsplats,

Om

för

kontinuerliga

näraliggande

ett

i avlägsna

företag

framgångsrika

fungerar

Krafter

och

organisationen,

får

med

sällsynta.

vidare

Kullageraktiebolaget,
Nordiska
vis sätta fart
att på ett särskilt

företag.
företag från
I SKFs

ansträngningar

NKA

i Göteborg

på försäljare,

som
Som
SKF

historia

och

ordet

bör

alltid

expedition

och

fabrik
Direktiv

säljarna,

från

SKFs

1918.

Citatet

svenska
hämtat

försäljningsavdelning
ur SKFs

historia.

till

i
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från NKA
För att möta konkurrensen
släppte SKF ut större partier av det
så småningom
Volvo.
Detta
utgjorde
spårkullagret
enkelradiga
namn
bestämde
En bit in på 30-talet
sig SKF för
grunden för ett nytt bilföretag.
kundrelationema
till
i Volvo
för
störa
ägandet
att inte
att släppa
biltillverkama

i Europa.

ute

Systemeffektema

andra

även

samt
kraft

rådande

eventuellt
andra

effektiv

patent,
länder

som

inom

och

förnyelse,

statiskt

ett

organisationerna

produktiviteten

teknik,
i

förbättrad

sig

ut

både

till

kontinuerlig

småningom

urholkas

förmågan
så

full

företag

och

breder

få

att

ut allteftersom

tänkande
avtar

och

på överlägsen

bygga

och

avtar

industri,

effekter

dessa

osv
i produktfömyelse

investera

att

Allteftersom

för

kan

relaterad

i

utbildningslinjer

ebbar

produktion

fortsätter

produktivitet.
branschen

lång

tar
konkurrensfördelar

tid

i den

utvecklingskraften
och

såsom

relativt

konkurrensen

när

så urholkas

underleverantörer

organisationer
Det

forskningsinstitut.

komplexa

På sikt

inklusive

branschkluster,

hela

och

är många
försvinner.

industrimiljön

lokala

i

konkurrenskraften.
ställs

lndustrimiljö
För

att

skall

företag

ett

ständiga

investeringar

forskning

och

Den

industrimiljö

mot

kunna
i

sin

upprätthålla
anställda,

de

i

konkurrenskraft

krävs
i

produktionsutrustning,

ny

distribution.
utveckling
samt i förbättrad
av nya produkter,
måste
förmå
och
de
industrimiljön
skapa det tryck
får
företaget att löpande förnya sig. Det finns
som verkligen

nationella

utmaningar
ofta

en inneboende
med skäl
massor
varför

inte

verka

befinner

kraft
för

sig

skydda

sig från

handelsskydd,

konkurrenter
stark

inte

förnyas

att motarbeta
skall
investera
Om

osv.

förändring.
i riskfyllda

dessa

statiska

Det

finns

projekt,
krafter

får

i en negativ
spiral där man söker
snart
krav
i miljön.
Detta
kan ta sig uttryck
i att man
eller
krav
förhindrar
på regleringar
som
nya

företaget

nya

komma

in

En monopolställning
eller
på marknaden.
ökar
motarbeta
marknadsställning
möjligheterna
att

att

mycket

man

behöver

produkten

kräver

hos företagen

varför

förändringar.
Om
kommer
Det

svenskt

ett

detta

märks

företag

tillåts

att så småningom

snabbt

i den

motarbeta
ta sig uttryck

internationella

förnyelse

på hemmabasen

i fallande

konkurrenskraft.

konkurrensen,

i andra
länder
lever
i mer
företag
dynamiska
fall
då
Endast
i
det
andra
länders
industrimiljöer.
företag
lever
märkas

i lika

statiska

i den

substituerande

miljöer

internationella

teknologier

framförallt

om

och

krävande

inom

branschen

det inte att
företaget, kommer
som det svenska
konkurrensen
kommer
då
från
hoten
snarare
från
Inom
industrimiljöer.
mer dynamiska
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starkt

reglerade

hela

områden

västvärlden

exempel:

extremt
den

i det forna

verkat

flyg och telekommunikation
statiska
sig i liknande
miljöer.

om bilindustrin
Östtyskland där

hämmande,

fabrikerna
och

i andra

Men

hade

branscher

att

medan

lika

hade

östtyska

att

länders

länder

bygger

ta ett

som
ramverket

inte

Trabanthaft

bygger

På samma

företag

i

statisk

folkbilen

i andra

när

del

en

varit

industrimiljö,

företag

För

hela det institutionella

man
är det ett uppenbart
problem.

Honda

produkter,

världen

förstås

en statisk
den
byggde

konkurrenskraftsproblem.
BMW

i hela

förutom

som

har

som

befunnit

ett

Mercedes,

sätt finner

man
Trabant-lika

mer

andra

bygger mer Mercedes-lika
Man kan
produkter.
den
dynamik
i de länder
frigörs
nu se
med
är tidiga
som
att
som
I USA
avreglera.
det stora
styckades
ATT
sönder
i
Bell-bolaget
Dessa mindre
regionala Bell-bolag.
bolag står nu för en mycket dynamisk
utveckling
teletjänster,
och
pressade
snabb
priser
av
nya
internationalisering.

Den

bortglömda

I omvandlingen

överflyttning
och dynamik
flyttats
över

den

tredjedelar

av

tjänstenäringar

Industrin

som står för
industri
och andra

internationella

roll,
den

förutom

den

som

inhemska

fömyelsen.

Inom

kvarvarande
fortfarande
Rock

Tools

Seco

Tools,

andra

vi

idag

sektor
och hälften
offentlig
inom
och
reglerad
monopoliserad.
består
till ena hälften
tredjedelen
av

industri.
av konkurrensutsatt
finner
vi nästan
uteslutande

traditionellt

som

för

utsatta

industrin

har
och

tryck
har

karakteriserats

den
av
Men

utmaningar.

stora

starkt

Sveriges
inom

dominerande

som
av starka koncentrationsprocesser.
den konkurrensutsatta
industrin
har inhemsk
rivalitet

branschklustren
har

finner

företag

ett resultat

Inom

viktig

industrin,

den konkurrensutsatta

fram

växt

hälften

i Sverige

starkt

är
som
resterande

industrimiljöer,

inom

inom

konkurrenskraft

konkurrensutsatta
även

ekonomin

sysselsättningen

hälften

privata

dynamiska

svenska

branscher
inom
samt
till nya branscher
har behovet
konkurrens
av resurser
av
kommit
alltmer
i bakgrunden.
Allt
har
större
resurser
till sektorer
där konkurrens
och
var ersatt
av regleringar

servicesektom

skyddad

i Sverige

hela

av

Två

monopol.
inom

dynamiken

inom

stål, massa
konkurrensen

vissa

svenska

internationella

branscher

företag.

och

har

konkurrensen.

branscher

koncentrationen

Dynamisk

lastbilar

eliminerades

den

spelat

en
främsta

de

och flera verkstadsområden
papper
starkt
till
och
bidragit
dynamiken

inhemska

lett

till

två-företagsrivalitet
Scania,
bergborrar

och
Volvo
och Secoroc,
hårdmetall-verktyg
och gummikomponenter
Skega
tex

Inom

Sandvik
och

eller

tre

har

vi

Sandvik

Coromant

Trelleborg.

konkurrensen,

två

och

I många
i vissa

fall
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på 20-

redan

30-talen,

och

så sent

fall

i många

men

på 60-

som

och

70-

talen.
av nationella

F ramväxten

den

Inom

Sverige,

sektorer

svenska

utländska

av

och

marknaden,

internationella

ledande

Över

tiden

tillväxtskedena

förelåg

ett ständigt

hot

ambitioner

hos

på den svenska

sig en position
internationalisering,

företagen

bland

speciellt

att hävda

tvugna

om
de

sig mot

konkurrenter.
de svenska

genomgick

där

en omvandling,
FoU
drev

branscherna

och
produktion
en
och företagssammanslagningar
ersatte
inkluderade
uppdelning,
geografisk

i
Karteller

koncentrationsprocess.

Kartellsamarbeten

konkurrensen.

monopoliserade

I

skaffat

redan

skalekonomier

ökade

väl.

växande

eller

en tidig
de svenska

genom
blev

verkstadsföretagen,

det

konkurrenter,

som

och

reglerade

i

sysselsättningen

av

fungerat

konkurrenter

konkurrenter

utländska

mindre

eller

15%

ca

branschomvandlingen

många

etablerades

i mer

arbetar

har

inträde

industrin

konkurrensutsatta

resten

i Sverige

champions

Fördelarna
rabatter,
försäljningsvillkor
prissättning,
osv.
ledde
ibland
till
med en rationell
försäljnings
hantering
gemensamma
förväntades
rationell
där värdet
eller
hantering
distributionsbolag
av en
vida överstiga värdet
av en hård konkurrens.
former
med olika
Efterhand
nöjde sig inte företagen
av samarbeten.
blev
allt
konkurrenter
ägare,
vanligare.
Företagsledningar,
Uppköp
av

kvoteringar,

företrädare

och

för

facket

konkurrensen

eliminera

konkurrenskraften.

fram
till
gemensamt
den
för
att förbättra

ofta

kom
hemma

svenska

Många

EIS,

tex Facit,

champions

att man måste
intemationella
och

Luxor

pådrivare
andra

av koncentrationsprocessen.
skäl gick man in och räddade

sina
av att utveckla
för
de som utsattes
in
även
hoppade
staten
som
och
Av arbetsmarknadspolitiska

företag

finner

vi

hårt

Inom

inom

papper

produktion
förbättra

Trycket

tex

stål

SSAB,

konkurrenskraft,

internationella

de skulle

konkurrensen.
och

på förnyelse försvann
strukturlösningar

den klart

företag

och

Exempel

branscher.

teko

Eiser,

massa

och

och

fick

internationella
bli

speciellt

Celsius,

varv

inte

därmed

Genom
SMT-Pullrnax.
storskalig
verktygsmaskiner
skulle
kunna
champions
var det tänkt att dessa sammanslagna

sin

den

klara

branscher

vissa

konkurrenstryck

internationellt

NCB,

och klarade

utvecklingskraft

tappade dock

konkurrensfördelar.

ledande

och antalet

fusionema

sökandet

efter

ingen chans.

blev
nya

att
vara stärkta
ofta det motsatta.

vägar

Statliga

olika
genom
kom att

företag

1970-talet
av företag under
i de uppköpta företagen.

uppköparen
anställda

efter

Resultaten

både

i antal
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Ledande

svenska

Alfa-Laval,
Denna

bild

För

fall

det

in

inom

första

på 50-

transformatorer,

på sina
Det

är lätt
den

fortsatta

drivna

utomlands.

fall

Det

in i en lokal

har svenska
svenska

FoU

vanligare

i utlandet

Detta

har

till

att

av

helt

globala

vi

samt

För

svenska

att förlägga
SKF

i Tyskland,

har närheten
blev

nya
Zander

och

1991.

företag

inom

i andra

länder,

vissa

sofistikerade
av

för

allt

genom

Porter,

flertalet

stora

till

det

hemmabaser

svenska

det

därmed

växte

80-talet

industrimiljöer

avgörande
den

fick

5 i Sölvell,

konkurrens

där

kunder
svenska

fömyelsefönnågan
karakteriseras
industrimiljön

dynamik

i internationella

och

och
av

intemationaliseras.

konkurrensen

försvinner,
runt

om

täcker

kommer

i världen

branscher

konkurrens

i allt

fortsatt
är
även
viktigt
om
många branscher
idag kan man
Europa, eller tom hela världen.
Trots

Inom
hela

utveckling
spelar konkurrensen
och
kanske
allt viktigare
viktig,
en
bransch

FAG

konkurrenter

denna

nationer

sin hemmabas

och konstruktion.

Under

företag

mer
lokala

lokala

att just

av lokal

konkurrensen
att

av 70-ta1et.

och utmaningar.

Inhemsk

säga

fåtal

från

dock

konkurrenskraften

inom

kvaliteten

industrimiljön

rivalen

värsta

fömyelseförrnågan.

det

är

med

se kapitel

drivs

nu
för

i

av Husqvama

slutet

tom

tillverkning

underleverantörer.

ett

utmaningar

centralt

och

företag flyttat

mer dynamiska

multinationella

förvärv

och

begränsade

och viktigare

och

större

teknikområden

till

eller en enskild division
i ett annat land, där man kommit

i vägg

att svenska
lett

rivaler,

konkurrens,
av inhemsk
nischer
som en del svenska

multinationella

in i den mycket

där man ligger vägg
sofistikerade
kunder

Behovet

skärpte

framgångar

hela

ABB

företaget

industrimiljö

tex tidigt

rivaler.
inte

tex

senare

Electrolux

av Cylindas

inhemska

av inhemska

även

Copco,

for.

ledningsfunktioner,

dynamik

och

osv.

inom

närkamp

är utsatta

I ett fåtal

företag

ställverk

drivits

företag

Atlas

presenterar

av hushållsapparatmarknaden
rollen
att glömma bort den historiska

champions

är

dessa
60-talen

ABB,
utan

segment

och

tryck

har
och

motorer,

diskmaskiner,

flera

växte

AGA,

osv ses ofta som flaggskepp
delvis
sitt
berättigande
men

har

sanningen.
många

såsom

industriföretagen

Electrolux

de

i den
roll.

lokala

industrimiljön

Allteftersom

lokala
industrimiljöema
högre grad att testas mot

gränserna
inom
varandra.

fortsatt
mellan
en viss
Nu ser

för personbilstillverkning
industrimiljöema
i Sverige,
Belgien,
Frankrike,
Tyskland, Japan osv mötas i en hårdnande
De mer
konkurrens.
dynamiska
inkluderandes
hård konkurrens,
industrimiljöema,
ser ut att
tex
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bekostnad.
En dynamisk
sig på de mer statiska industrimiljöemas
för
därmed
fortsatt
blir
i
viktig
lokala
Sverige
konkurrens
planet
på det
blir
därför
och rivalitet
troligen
Lokal
än
konkurrenskraften.
dynamik
stärka

NO

som
konkurrens.Det
effekter

företagen
att skapa

förvärv

svenska

av

genom
statiska

många
konkurrenskraftiga

svenska

kommer

man

om

att betala bra löner. Dessa
debatten
den svenska
idag,

börjar

förklaringen.

Det

monopolen

måste

uppfattning

att

konkurrensutsatta
branscher,

allvarlig
en

Skärpt

vilket

skrivs
rivalitet

industrin

som
bidrar

är få som

det

alltmer

lett

som

SCA

köpte
till

klart

söker

den

är centrala

mindre

de

att

möter

om.
sin

mist

har

Det

självfallet

inom

internationellt.

kan

inom

på lokal

företag

Utvecklingen

den

en utbredd
i
den
betydelse

dynamiken

så är bristen
svenska

offentliga

finns

konkurrenterna
till

i

bakomliggande

Koncentrationen

upp.
det

konkurrenskraft.

Kemi,

inslagna vägen,
att få
försämrar
sikt
på
och försämrar
förmågan

accepterat

ovan
men som vi diskuterat
den fortsatta
förmågan hos

internationell

skärpt

Den

för

men
bli

att
till

om
bidrar

utvecklat

produktiviteten
dålig konkurrenskraft
symptom

lokal

konkurrens

Internationell

på den

fortsätter

brytas

industrin

konkurrensutsatta

fusioner

och

försämrar

konkurrensförmågan,

frågan
starkt

Sverige

där

industrimiljöer

statiska

alltmer

och

lång.

kan göras

företag

svenska

av motiv

1989:4.

branscher

förvärv

i

internationell

berör

konkurrenter

Bokserie

SPKs

fusioner

motarbetat

nu en snabb koncentrationsprocess.
Eka Nobel
köpte Stora
post i MoDo,
och Pharmacia
Duni
köpte Finess,

Boda,

Listan

LKB-Produkter.

Sverige

svenska

av

konkurrensen

sker

företag

Kosta

köpte

dominerande

sina

de

av

kontrollerande

nyligen

Orrefors

inte

nyligen
överhuvudtaget

att köpa upp
industrimiljöer

Inom

köpte

att SPKs

aktivt

där

i en värld
av
studie
utförda

levt

företagen

är typiskt

i de fall

speciellt

inte

tex

svenska

de

lägen

har

uppmärksammats

inte

har
i Sverige

myndigheter

intemationaliserats.
de

rivalitet

lokal

konkurrensbevakande

intemationaliseras.

och konkurrensen

rivs

när gränser
viktigare
Betydelsen
av

dessa

dynamik

att upprätthålla
bromsas
med
en

förvärvslagstiftning.
förvärvslagstifning
svenska

konkurrenslagstifningen

syftar

till

en

effektiv

I
rimliga priser för svenska kunder.
resursallokering
samt
skall bidra
bör man ha som klart syfte att konkurrenslagstifningen
tillägg
vilken
i
Sverige,
utgör
industrimiljö
dynamisk
till att upprätthålla
en
internationell
och
konkurrenskraft.
grunden för innovationskraft
att säkerställa

Branschomvandlingen

konkurrenslagstiftningen

sköts
måste

bäst
sätta

olika
aktörer,
men
av marknadens
förvärv
vissa gränser
det
gäller
när
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till dominans.
som leder
enheter
för att förbättra
koncentration
över tiden.
för

avgörande
skalekonomier
sina

många

knutet

naturligt

vilket

branscher

skapa

leder

större

till

ökad

en
tillväxt

är denna

helt

Ökade

konkurrenskraft.

företagens

eftersträvansvärda

inhemska

söker

till

företag måste köpa upp
att svenska
konkurrenter.
I valet
mellan
nationellt
eller
att växa
kan det i många fall te sig säkrare
och bekvämare
samt

inhemska

till

Inom

inte

företag

skalekonomier,

svenska

är dock

internationellt
leda

de

Svenska
sina

konkurrenter.

dominanspositioner
Det

är här

att

köpa

sina

upp
måste

som förvärvslagstifningen

sätta
försök
företagens
som bromsar
att monopolisera
En strikt
förvärvslagstiftning
till
som tar hänsyn
dynamisk
det
lokala
industrimiljö
på
planet, leder till att
av en
funderar
internationellt
företag
istället
för
nationellt.

spelregler
upp vissa
hemmamarknaden.
behovet
svenska

Skalekonomier
nation.

och

Om

så

internationella
extremfall:

vore

effektiv
fallet

framgångar

tre av världens
dessutom
samlat

produktion

är självklart

det

svårt
vore
inom
skalkänsliga

att

inte

knutet

förklara

små

branscher.

För

till

en
länders
att

ta ett

ledande

har sin hemmabas
läkemedelsbolag
i
Schweiz,
till en region.
En strikt
till de svenska
förvärvslagstiftning
signalerar
företagen att
de bör se sig om efter förvärvskandidater
utomlands
snarare än i Sverige
förvärv
skulle
om man genom ett inhemskt
uppnå en dominansposition.
Genom
internationella
får
sammanslagningar
och kan
man större volymer

rationalisera

motsvarande

Bedömning

förvärvsärenden

av

önskar

sätt som man
med

inom

göra

avseende

på

Sverige.

den

långsiktiga

dynamiken
Ett pluralistiskt
och
vart
som
konstruktionsstora

resurser

innebär
system inom en bransch
att det finns flera
ett har sin företagsledning,
forskningsavdelning,
och tillverkningsenheter
organisationer
osv. Flera
inom

precis

produktområde.

samma

Denna

företag
sina
satsar

redundans

som långsiktigt

garanterar
kan lätt förstöras
ett positivt
utvecklingsklimat
karteller
och uppköp
Det är dessa dubbleringar
genom
av konkurrenter.
av funktioner
köper upp varandra.
som tas bort när konkurrenter
Efter
affären
kan det förvärvande
företaget snabbt skära bort kostnader
tex i
form
uppköpta
företagets
och
ledning
av det
forskningsresurser.

Investeringsplaner
och
affárspressen
som

att

man

i ny kapacitet
i det uppköpta
företaget läggs ofta ned.
i företagens
beskrivs
presentationer
denna utveckling

utnyttjar

synergier

och

effektiviserar

rationaliseringar.
kan sammanslagningen
Kortsiktigt

leda

och

långsiktiga

mer

effektiv

produktion,

men

den

till

förbättrade

effekten

genom

skalekonomier

på branschens

I
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dynamik

bort

dubblerade

mer
funktioner
NO

till

i inlagor
förvärvsprövning.

ofta

lätt

relativt

kan

effekten
av att skära
i pengar
presenteras
med
i samband

kortsiktiga

Den

negativ.

är långt

hela

mätas

Marknadsdomstolen

och

till
effekten
förmåga
långsiktiga
av försämrad
enskilt
fall.
i
svårare
varje
dock
mäta
och förnyelse
innovationer
är
att
vad ett
till
den
förlita
här
forskning
måste
Istället
sig
som visar
man
ifrån
både
kan
till.
slutändan
leder
i
konkurrens
Exemplen
tas
system utan
försök
i öst, västländers
ekonomier
att skapa
misslyckade
centralplanerade
Den

internationellt
därmed

och

regleringar,

och

inte

att

lätt

öka sin skala

kurmat

som

konkurrenskraft,

marknadsekonomiema

inom
karteller

är

champions

internationell

bygga

förväntats

branscher
Det

nationella

slagkraftiga

de

samt

karakteriserats

som

av

monopol.
exakt

eller

beskriva

mäta

dynamiken

inom

området

bidra

inom

kan fortsatt
forskning
Förhoppningsvis
konkurrensvårdande
hos
bedömningar
bransch.

en
till
i

och

myndigheter

statiska
har vi extremt
På ena änden
av skalan
och
helt
regleringar
satts
ur spel genom
där flera
änden
nära konkurrenter
och på andra
en dynamik
kvalitet
förbättrad
differentiera
försöker
sig med nya produkter,

Marknadsdomstolen.
där

miljöer

monopol
ständigt
och

osv,
med

konkurrensen

där

snabbt

framgångar

svenskt
ett helt dominerande
marknaden.
internationella

den

vi har

två

från

som

konkurrensen

ett

uppnår

leder

som
som känner

investeringar

För

borde

kan

dvs

importkonkurrens,
handelshinder

eller

att det
besitter

kvarvarande

mycket

höga och

Sverige

utgör

Korta

ett

hårt

Avslutningsvis

det

i

vill

ett fort

typiska
vi

de argument

konkurrenstryck

bort

den

inhemska

som

vi diskuterat

argument

sammanfatta
som

ofta

för

vid

vår
förs

fram

utländska

därför

Detta

dominansförvärvet

typiskt
är därmed

Inträdesbarriärema

oöverstigliga

om

några

förekommer

regleringar.

efter

företaget

grepp
om
i det närmaste

till

inte

branschen

distributionen.

i praktiken

av

tar

både

konkurrerar

att tillåta
ett dominansförvärv
hot
visa på ett teoretiskt

konkurrenshämmande

svenska

kommentarer

kommentera

att

andra

man

läget är när

dynamiska

mest

att

konkurrenter

möter

aktivt

till

branscher

kunna
bör lagstiftningen
en dominansposition
utländska
från
eller
import
om inte trycket

dylikt förvärv,
i Sverige är mycket stort.
det inte räcka med att företaget
ett

Det

och

vi

har

har
dessutom
champion
från import eller utländsk

marknaden

konkurrenter

förvärv

där

men
denna

Om

dynamiken.

svenska

och

läge

I ett

företag

på världsmarknaden,
företag i Sverige.

utländska

stoppa

flera

eller

och

hemma

så ökar

i Sverige

produktion

Däremellan

svenska

den

konkurrens

påtaglig

imiteras.

konkurrenter.

ovan.

dominansförvärv
diskussion

med

i Marknadsdomstolen

att

kort
när
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söker
motivera
varför
man
sammanslagningar
svenska
företag är bra för konkurrenskraften.

Argument
Vi

måste

att bli

effektiva

och

marknadsföring
konkurrenskraftiga

mer

Dels

bör

utanför

bli

att

administration,

för

och

för

växa

Kommentar:
kan

konkurrerande

1:

tillverkning,
storlek

mellan

är inte

expansion

Sverige.

skalekonomier

för

Koncentration

utvecklingskraften.

Storleken,

eller

för

avgörande

lika

hemma

långsiktig
utvecklingskraft

Vi

osv.

olika

att uppnå

utnyttja

måste

viktiga
former

skalekonomier

i alla
av

nationella

mot

statiska

därför

i

öka

branscher,

vår

dels

skalekonomier

ske

Champions hämmar

skalekonomier,

är inte

i sig

konkurrenskraft.

Skalekonomier
kan
vara
viktiga, men
och innovationer
för framgång.
är grunden
I många fall har i en internationell
små
jämförelse
svenska
företag varit
innovativa.
Som exempel kan nämnas
mycket
Saabs och Volvos
många
innovationer
Hässle

inom

Losec,

bilar,

Argument

2:

Vi

uppnå dominans

måste

Sammanslagningarna
expanderande
Man

måste

bygga

upp

först

rivalitet

den

en internationellt

tex

att kunna ge oss ut internationellt.
förbereda
att
för
företaget

bort

hemma

och
å

i

andra

miljöer

marknaden

en

till

monopolräntor
dominerande

riskfyllda

sidan

driver

byggs
som

inte

innan

och

minskat

positionen

utlandsinvesteringar.
företag
upp

karakteriseras

kan

man

organisation

Den

till

Konkurrenskraft

snarare

leder

innovationer.

incitament

hemma

svenska

konkurrenskraftig

Dominans

utomlands.
utan

för

sätt

ett

läkemedel
inom
av unika
inom Astra-koncemen.

Bricanyl

hemma
är

kontrollera

på förnyelse

dessutom

utvecklingen

Europamarknad

Kommentar:

tryck

eller

och Draco

Seloken

bygga
i monopoliserade
att

av

ständiga

tar
Stark

positioner
miljöer,
tryck

och

utmaningar.
Argument
Vår
hård

3:

hemmamarknad
konkurrens

inhemska

rivaler.

är inte

Sverige, det är Europavärlden.
och har därför
Europa-marknad
inget
är ett europeisktglobalt
företag

på vår
Vi

Vi

möter

behov

av

299

Kommentar:
av alla
världen,

företag

företagglobala

Internationella

De drivs

de verkar

de industrimiljöer

lokala
industrimiljöer.
utan av mycket
konkurrenskraften
och
förstärkning
förnyelse
av
inom
region
hemmabasen
ofta
en begränsad

drivs

inte

finns

skapar

ett

extra

och

utmaningar

hemmanationens

i

huvudsakligen

landet.

här
hand blir tillgodosedda,
i första
vars krav
i
nära
komponenter
och senaste
maskiner
generationens
relaterade
inom
och
företag
underleverantörer

tryck

mycket

heller

kunderna

Hemmarivaler

lika

av Europa eller
Drivkraftema
till ständig

inte

Här

finns

utvecklas

koppling

de
nya
med

teknologier.
som bidrar
universitet

till
och

till
liksom
kopplingar
för produktutvecklingen.
Tryck
blir centralt
forskningsinstitutioner
känns
tuffa
konkurrenter
kunder
eller
krävande
från
och utmaningar
som
funktioner
såsom
strategiskt
sina
har
där
strategiska
mest
man
tillverkning.
och utveckling
beslutsfattande,
samt viktigare
forskning
i
i
vissa
specialfall
för svenska
ligger förutom
företag
Hemmabasen
för
inom Sverige är fortsatt
viktigt
Sverige, och det är därför konkurrens

innovationskraften,
andra

fömyelseförmågan

och

uthållig

konkurrenskraft.
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BILAGA 7

Löfgren

Christer

Instisutionen

till

denna fråga.

inom

produktivitetsutveckling

och

koncentration

mellan

sambandet

behandlar

rapport

belyser

och rapporten

effektiviteten,

den dynamiska

gäller frågan

Mer precist

Föreliggande

ineffektivitet.

samhållsekonomisk

skapa

att

näringslivet

inom

är i vad mån koncentrationen

fråga för konkurrenskommitten

En viktig

SLU, 901 83 Umeå

för Skogsekonomi,

syfte

I Inledning,

bidrar

och Sören Wibe,

NÄRINGSLIV

I SVENSKT

OCH PRODUKTIVITET

KONCENTRATION

näringsliv

svenskt

under de senaste decennierna.

av koncentrationen

sätt.

från

data
SCBs

data

första

utvecklingen
kvalitativa

innehåller
de fyra

enhetligt

i de olika
diskussioner

ett

i

precist

största

den

branscherna.

samt

av sextio

offentlig

att

den

mått

data

på

baseras SFK-rapporten

i de olika

innehåller
sig på flera
produktionens

SFK-rapporten
används

branscherna.

på

representerande

skiljer

Datamaterialen

samma

sig

SCB-materialet

marknadsandel.

För det andra

av konkurrenssituationen

sektor.

branscher

kvantitativt

och

från

utgår

skiljer

Dessa båda grundmaterial

företagens

meningen

första

och den andra från SCBs mätningar

räkning

delbranscher.

tillverkningsindustrins

nämligen
inte

privat

övrig

Den

undersökningar.

en genomgång

innehåller

SFK-materialet

koncentration,
det

för kommittens

inom tillverkningsindustrin.

såväl tillverkningsindustri,
enbart

empiriska

skilda

som framställts

SFR-rapport

flera sätt.

två

innehåller

Rapporten

för

att

är för
belysa

i hög grad på
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Rapporten

år

disponerad

anslutning

till

analysen.

avslutas

med

presenteras

en

på följande
Data

och huvudresultat

sammanfattning

data, statistiska

I avsnitt

vis.

diskuteras

estimationer

i avsnitt

presenteras

huvudresultaten

av

vissa

i

avsnitt

och datadefinitioner

metodfrågor

III

IV.

i

och rapporten
I

appendix

ett

mer utförligt.

Metodfrâgor

Analysen

någon

på SCB-data

som grundas
korrelation

mellan

produktivitetsutvecklingen.
nämligen

inom

Då det gäller

den splittrade

de olika

utan

konkurrenssituation.

till

Det

har

branscherna

Varje

bransch

inte

har

enbart

har därvid

som utformats

med en också

på samma sätt.

utifrån

korrelerats

med respektive

Den ovanstående

analysen

har kompletterats

mellan

koncentration

Stålhammars
utifrån
Till

l989a

SCB-data

föreliggande

bedömning

och produktivitet.

över produktionsandelen

undersökning

bransch

har

rapport

om

sökt

av konkurrenssituationen
att
i tre

härleda

något

1 och

av graden

absolut

beroende

grupper

på

där l står för

produktionen.

Denna

siffra

av importkonkurrens

för de totalt

25 branscher

Slutligen

där det
har dessa

produktivitetsutveckling.

med en mer objektiv
drag år denna

analyserade
för de fyra

ytterligare

tillföras,

har lösts på så sätt

nationalräkenskapsdata.

I stora

arbete. Stålhammar

gjordes

analysled

ett

på

som efter genomgång

åsatts ett tal mellan

Denna bedömning

grupperingstal

grupperats

måtten

SPKs

expert

i den inhemska

subjektiv

gick att göra en produktivitetsmâtning

måste

möjligt

om det finns

kvantitativa

en rangordning

ansetts

hög och 3 för låg grad av konkurrensutsatthet
har kompletterats

de

tolkningsproblem

en utanförstående
till

att undersöka

egentligen

Detta

branschinformationen

branscherna,

koncentrationstal,

säger

branscherna

har lämnats

och

SFK-materialet

Vad

i de olika

SPK-materialet

överföra

koncentrationsmåtten

tolkningsmomentet.

konkurrenssituationen
att

år rak och enkel: här gäller

studie

analys

utvecklingen
största
data

över sambandet

en fortsättning

mellan

företagen

1965 och 1978

i olika

införskaffats,

på

branscher.

nämligen
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för år 1988 vilket

koncentrationstalen

Vid

branschens prisindex

med produktpris

estimation

och

totalproduktivitetens
dessa kategorier
en stark

prövades

Resultaten

som en proxy
de fall

då

resultat.

korrelation

utvisar

klart

att

tillgång

arbetsproduktiviteten

korrekta

mått

inte innefattar

för

små

till

kalkyler

branscher

ett

stort

bestämma

kalkyl

baserad på en direkt

För

A1.

dels

1 nästa

av
som

definitioner

Inte oväntat

och i tabell

av

visade det sig

sida

utvisas

i SNB-systemet.

analys

i en statistisk

har flera

hos

koncentration.

kan användas

Det kan tilläggas

har de statistiska

av kapitalstocken

innebär

mått,

höga

branscher

statistiskt

att

totalproduktiviteten.

båda måtten

mycket

kalkylerades

för huvudbranscherna

av arbetsproduktiviteten

Användning

en metod

se appendix

dessa båda

mellan

för den teoretiskt
haft

möjlighet

var

med prisvariationen

arbetsproduktiviteten.

beräkningar,

samt empiriska

mellan de båda måtten

korrelationen

ingen

dels utifrån

utveckling,

Tyvärr

p g a den

enbart

Produktivitetsutvecklingen

produktivitetsutvecklingen.

oberoende.

som

Det visade sig att för samtliga

från produktionens

för en kostnadsfunktionsanalys

Istället

arbete,

och faktorpriserna

omöjlig

99% förklaras

därför

ekonometriska

utvecklingen.

tekniska

den

mellan

en kostnadsfunktion

först

prövades

statistiskt

över

och inflytande

produktivitetsutveckling

vara

till

fanns

det

för

proxy

den

av

koncentrationsmåtten

samt

och produktpris.

i produktpris

variationen

specifikationen

modellen

parametrar

faktorpris

mellan

insatsvarorna

en

modells

denna

av

korrelationen
kunde

naturligtvis

var

dels sambandet

problem,

som beroende variabel

tidsindex

insatsvaror,

och

Tidsindexet

dels

den ekonometriska

Då det gäller

modellen.

två

funnits

det

arbetsproduktivitet,

och

totalproduktivitet

kapital

har

produktivitetsanalysen

själva

utveckling.

en analys även över 80-talets

möjliggjort

regressionerna

fördelar.

gett

Dels gäller

och dennas förändring,

något

osäkerhetsproblem.

Dels

att

att för
samma
detta

som speciellt
gäller

att
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Korrelationer

mellan

totalproduktiviteten

arbetsproduktiviteten

och
ârsdata.

1970-1984,

SNR Bransch
3000

Tiliverkningsindustri

3100

Livsmedelsindustri

31 1 1 Skyddad

0.98
0.36

livsmedel

0.16

31 12 Konkurrensutsatt
3120

Drycker

3200

Textil,

3400
341

1

0.70

0 tobak

-0.60

kläder

o skor

Trä, massa,

papper,

Sågverk

o hyvlerier

3421

0.95
0.88

grafisk

-0.56

Massa

3422

0.42

Papper
o papp
Träfiberplatt

3423

0.79
o pappförpackn

3430

Grafisk

3500

Kemikalier,

3521

Kemikalie,

3523

Plastvaru

3530

Petroleumraffinaderier

3600

Jord

3700

Metallframställning

ind.o

förlag
plast, petro
gödsel,

3813

Transportmedel

3814

Instrument,

4000

El,

5000

Byggnadsindustri

gas,

6000

Handel,

6100

Parti

0.90
-0.75

0.98
0.87

värme,

hotell,

0.84
0.98

foto,

optik

0.75

vatten

0.80
0.99

rest

0.95

o detaljhandel

Restaurang
Samfärdsel,

7210

0.86
plast

o stenvaruindustri

Verkstadsindustri

7000

0.96

0.87

3800

6300

0.80

0.54

o hotell

0.89

kommunikation

0.99

Post

0.80

7220

Televerk

8300

Bostadsförvaltning

0.92

Regressionsanalys

mellan

arbetsproduktivitetehs
de branscher

TP: 1970

-0.63
totalproduktivitetens

procentuella

som är markerade
984

Z

809

0.454

förändring

med fet

C242

T-värde:

och

stil

AP: 1970.4

984

0.428

N

23

1970 och 1984

ger följande

ovan,

4.18

Rgadj

mellan

%

resultat:

för

305
arbetsproduktiviteten

p.g.a.

många fler branscher

Den enkla

modell

och de olika

datatillgängligheten

den större

är möjlig

att

kalkylera

för

än totalproduktiviteten.

som använts

linjär

är en direkt

regression

mellan

arbetsproduktivitet

konkurrensmâtten.

HI Data och analysresultat

SFK-materialet

III:1.

För

de

branscher

som

produktivitetsutvecklingen

finns

redovisade

1970-1987

i

samt

SFK-materialet

gäller
avseende

rangordning

följande

data

koncentration

för
och

importkonkurrens.
Tabell

2. Utveckling

koncentration

SNR

av

%

arbetsproduktivitet

och grad av importkonkurrens.

330500

3111 Livsmedel: Skyddad
3112 Livsmedel: Konkurrensutsatt
3120 Drycker o tobak
3200 Textil, kläder o skor
3411 Sågverk o hyvlerier
3421 Massa
3422 Papper 0 Papp
3423 Träñberplatt o pappförpack
3430 Crañsk ind o förlag
3521 Kemikalie. gödsel, plast
3523 Plastvani
3530 Petroleumrafñnaderier
3600 Jord o stenvan.:
3813 Transportmedel
3814 lnsmiment, foto. optik
5000 Byggnadsindusm
5100 Pam o detaljhandel
6300 Restaurang - o hotell
7210 Post
7220 Televerk
8300 Bostadsförvalining
9200 Renhållning, städning
9511 Rep hushállsvaror
3513 Rep bil o cykel
9520 Tvátterier

1

197047

samt

rangordning

avseende

Hög konc. och hög importkonkurrens.

AP%.
70-57

Konc a Uten
imponko

61.0
53.7
102.7
76.0
89.2
87.3
95.3
76.9
53,5
37.-,
84.3
-ao
78.5
64.7
393
54.7
31.7
-200
12.2
145.8
a5
4.0
111.1
86.4
73.6

3
2
2
1
1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
2
1
1
1
1

3
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3

s
3
3
3
3
3
3
3
s
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En enkel regression

AP

och t-värdena

Som framgår
variansen

2.12, 0.81 och -0.85

kan koncentrations

i arbetsproduktivitet.

kan

användas

som

en

ineffektivitet.

Vill

de statistiska

man

hårddra

signiñkansen,

ekvationen

utsäger

produktivitetsutvecklingen
importkonkurrens.

importkonkurrensen

III:2

och importkonkurrensvariablerna

indikation

pâ.

resultaten

och

en

av

förklara

inte

l.

bristande

konkurrens

denna

skall

pâverkas
användas

lagstiftning

på. att begränsa produktionens

faktiskt

den

på.

koncentration

inte
orsakad

av

påverkar

negativt

som motiv

inriktas

av

oberoende

parameterestimaten

Däremot

något

SPK-materialet

är att

ovan att en hög produktkoncentration

positivt

skall

tolkningen

och tolka

Om således SPK-materialet

konkurrensornrädet

respektive

Den omedelbara

samhällsekonomisk

på.

resultat:

60.7+9.4Konc-7.75Impk,

med r20

inte

gav nu följande

av

låg

för lagstiftning
att

förstärka

inom landet.

SCB-materialet

Grunddata

för denna undersökning

utgörs

av de fyra

största

företagens

åren 1965, 1970, 1975, 1978 och 1988. Dessa data återges i tabellen
medelvärdet

i figur

1

.

produktionsandel

nedan och det ovägcla
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Tabell

2 De fyra största

företagens

andel

1965, 1975 och 1978, StåJhammar1989,

av hemmaproduktionen

1965-1988.

Källor:

för 1970 och 1988 SCB.

SNI Näringsgren

65

70

75

78

88

31 13 Frukt- och grönsakskonservindustri
31 14 Fisk- och fiskkonservindustri
31 15 Oije- och fettindustri
31 16 Kvarnindustri
3117 Bageriindustri
3118 Sockerindustri
31 19 Chokiad- och konfektindusiri
3121 Ovrig iivsmedeisindustri
3122 Fodermedelsindustri
3133 Maitdrycksindustri
och läskedrycksind
3134 MineralvattenTobaksindustri
3140
321 1 Garn- och vävnadsindustri
3212 Textnsömnadsindustri
3213 Trikåvaruindustri
3214 Mattindustri
3215 Tågvirkes- och bindgarnsindustri
3219 övrig textiivaruindustri
utom skoindustri
3220 Bekiädnadsindustri

0.67
0.32
0.77
0.39
0.23
0.75
0.64
0.37
0.39
0.27
0.46
0.82
0.26
0.29
0.28
0.63
0.77
0.51
0.13
0.54
0.94
0.31
0.30
0.05
0.22
0.27
0.10
0.13
0.37
0.56
0.21
0.49
0.59
0.81
0.60
0.37
0.97
0.43
0.84
0.79
0.24
0.86
0.45
0.32
0.57
0.15
0.31

0.74
0.50
0.90
0.76
0.37
1.00
0.65
0.49
0.52
0.71
0.50
1.00
0.32
0.21
0.43
0.64
0.75
0.64
0.12
0.65
1.00
0.42
0.19
0.08
0.32
0.28
0.1 1
0.34
0.45
0.72
0.2.1
0.53
0.61
0.79
0.61
0.44
1.00
0.58
0.82
0.74
0.30
0.93
0.74
0.72
0.97
0.21
0.61

0.68
0.50
0.95
0.90
0.39
1.00
0.67
0.56
0.53
0.73
0.79
1.00
0.29
0.25
0.4.3
0.59
0.85
0.57
12
0.80
0.98
0.37
17
0.09
0.39
0.25
0.14
0.31
0.47
0.65
0.19
0.4.6
0.60
0.76
0.57
0.4.1
1.00
0.51
0.82
0.73
0.24
0.93
0.61
0.58
0.91
0.28
0.43

0.64
0.48
0.97
0.92
0.41
1.00
0.70
0.57
0.51
0.88
0.70
1.00
0.29
0.26
0.45
0.73
0.82
0.69
0.12
0.87
0.96
0.46
0.18
0.12
0.51
0.31
0.18
0.30
0.47
0.66
0.19
0.47
0.66
0.73
0.56
0.54
1.00
0.61
0.83
0.68
0.22
0.84
0.66
0.61
0.96
0.32
0.57

0.72
0.53
1.00
0.83
0.53
1.00
0.71
0.47
0.79
0.88
0.77
1.00
0.36
0.37
0.43
0.71
0.76
0.5
0.21
0.97
1.00
0.43
0.40
0.13
0.63
0.26
0.20
0.38
0.54
0.81
0.17
0.57
0.61
0.91
0.72
0.44
0.99
0.59
0.86
0.60
0.23
0.92
0.63
0.62
1.00
0.35
0.57

3231 Garverier
3232 Päisoerederier
3233 Lädervaruindustri
3240 Skoindustri
och byggnadssnickeriind
331 1 Trämateriai3312 Iräfürpackningsindustri
3319 Ovrig trävaruindustri
3320 Trämöbelvaruindustri
341 1 Massa- och oapoersinoustri
3412 Rappers- och pappförpackningsind
3419 Övrig pappers- och pappvaruind
3420 Grafisk industri exkl föriag
Konstfiberoch piastindustri
Färgindustri
Läkemedelsinoustri
3523ÅTvättmede1s- och toalettmedeisindustri
3529 Ovrig kemisk industri
3530 Petroleumraffinaoerier
asfalt- och kolprodukt
3540 3mörjmede1s-,
siangindustri,
gummi rep
3551 päck- och
3559 Ovrig gummivaruindustri
3560 Plastvaruindustri
3610 Porslinsoch iergodsindustri
3620 Gias- och glasvaruindustri
3691 Tegelindustri
3692 çement- och kaikindustri
3699 Ovrig mineraivaruindustri
ståi- och ferroiegeringsverk
3710 Järna

3513
3521
3522

För

5

e;
SNI Näringsgren
3720
381 I
3812
38 I 3
38I9
3822
3823
3824
3825
3831
3832
3833
3839
3841
3842
3843
3844
3845
3849
3852
3901
3902
3903
3909

Ickejärnmetaiiverk
Verktygs- och redskapsindustri
MetaIImobeIindustri
Industri för metaiikonstruktioner
Övrig meteiivaruindustri
Jordbruksmaskinindustri
Industri för metaII- och träbearoetma
Industri för övriga verubearbetningsm
kontorsmaskinind
Datamaskinindustri,
generatorer
Industri för eImotorer,
Teieproduktionindustri
hushåIIsapp
Industri for elektriska
eireparation
Övrig eiektroindustri,
Skeppsvarv, båtbyggerier
och rep
Rälsfordonsindustri
BiI- och bilmotorindustri
wkeioch motorcykeiindustri
Fiygoiansindustri
och- rep
Övrig transportmedeisindustri
Foto- och optikvaruindustri
GuId- och siivervaruindustri
Musikinstrumentindustri

§oortvaruindustri
Ovrig tillverkningsindustri

Medeivärde:

Figur
samtlioga

De fyra största

företagens

ww

65

70

75

78

88

0.74
0.45
0.40
I4
0.12
0.73
0.27
0.24
0.79
0.90
0.73
0.79
0.46
0.67
0.48
0.87
0.85
0.75
0.31
0.65
0.48
0.63
0.64
0.31

0.79
0.82
0.5I
I3
I4
0.79
0.29
0.30
0.57
0.89
0.78
0.49
0.42
0.68
0.98
0.87
0.92
0.97
0.35
0.79
0.57
0.63
0.81
0.30

0.70
0.63
0.44
0.17
0.16
0.72
0.25
0.29
0.74
0.89
0.77
0.66
0.40
0.61
0.95
0.84
0.88
0.94
0.45
0.62
0.56
0.60
0.66
0.29

0.75
0.65
0.44
I3
I6
0.71
0.26
0.23
0.81
0.85
0.68
0.56
0.33
0.44
0.94
0.83
0.86
0 94
0:36
0.64
0.60
0.65
0.60
0.34

0.60
0.48
0.25
0.15
I6
0.56
0.47
0.33
0.76
0.53
0.71
0.67
0.34
0.51
0.94
0.83
0.88
0.99
0.51
0.77
0.73
0.78
0.79
0.44

0.49

0.58

0 57

0.58

0 6I

andel av hemmaproduktionen

1965-1988.

branscher.

I

1965

1970

1975
År

1978

1988

cm

Medeltal

för
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skedde

Som framgår

Mellan

70-talet.

fyra största

perioden

analyser

nämligen

har
att

produktivitetsutvecklingen
utvisas

sambanden

Figur

2 Förändring

tillverkningsindustri

61, mot tidigare

i tabellen

ökat

ingen

.

korretion

eller mellan

i ñgurform

Resultatet
finns,

av axbetsproduktivitet
1970-1988.

något

under

så att

de

av totalproduktionen.

från 1968 och resultatet

på olika

har nu kombinerats
har

dock

vare sig mellan

blivit

detsamma

för de

A2 återges de statistiska

AP%

1000 2
900
800
700
600
500
400
300
200
IOO
-lOO
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
CR4-78

1,0

och

i samtliga

förändring.

nivå

och

Nedan

resultaten.

och koncentrationstal

Branschdata;

sätt

koncentrationens

den senare och koncentrationens

och i appendix

industri

sida.

nedan nästa

genomförts

58 prodent

beräknats

och koncentrationsmåtten

produktivitetsregressioner

linjära

utvisas

svensk

inom

1978 och 1988 har dock koncentrationen

har p.g.a. datatillgånglighet

Arbetsproduktiviten

De olika

av koncentrationsgraden

nu står för i snitt

företagen

olika branscherna

ökning

ingen

C114

i svensk
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Arbetsoroduktivitetens

orocentuella

AP 1 proçiuktionsvo1ym
AP2produktionsvo1ym
11968-1988
21970-1988

per
per

SNI

förändring

1968-88

och

1970-88

AP 1:2

AP2:2

arbetad
timme arbetarpersonalen
sysselsatt
person a11 personal

Näringsgren

31 13 Frukt- och grönsakskonservindustri
31 14 Fisk- och fiskkonservindustri
31 15 Olje- och fettindustri
31 16 Kvarnindustri
31 17 Bageriindustri
3118 Sockerindustri
31 19 Choklad- och konfektindustri
3121 Övrig livsmedelsindustri
31 22 Fodermedelsindustri
3133 Maudrycksindustri
3134 Mineralvattenoch Iäskedrycksind
3140 Tobaksindustri
321 1 Garn- och vävnadsindustri
3212 Textilsomnedsincustri
3213 Trikåvaruindustri
214 Mattindustri
3215 Tågvirkes- och binogarnsinoustri
3219 Övrig textilvaruindustri
3220 Beidädnadsindustri
utom skoindustri
3231 Garverier
3232 Pälsberederier
3233 Lädervaruindustrñ
3240 Skoinoustri
331 1 Trämateria1och byggnadssnickeriind
3312 Iräförpackningsindustri
3319 Ovrig trävaruindustri
3320 Trämöbelvaruindustri
341 1 Massa- och pappersindustri
3412 Eappers- och pappförpackningsind
3419 Ovrig pappers- och pappvaruind
3420 Grafisk industri exkl förlag
3513 Konstfioeroch p1astindustri
3521 Färgindustri
3522 Läkemedelsindustri
3523Ivättmede1s- och toalettmedelsindustri
3529 Ovrig kemisk industri
3530 Petroleumraffinaderier
3540 Smörjmede1s-,asfa1toch kolprooukt
3551 päck- och slangindustri,
gummi rep
3559 Ovrig gummivaruindustri
3560 P1astvaruindustri
3610 Porslinsoch Iergodsindustri

AP
62.2
1 14.4
1 1.4
1 19.2
80.6
44.8
60.3
8.1
202.5
165.2
190.3
68.5
156.0
84.4
161.3
154.7
67.6
128.0
42.4

122.2
-6.4
50.5
100.1
104.8
149.0
152.4
72.0
132.4
88.0
1 15.4
74.3
229.4
130.1
382.0
123.1
135.2
85.4
38.2
84.9
99.5
131.1
73.5

1

AP2:1
25.7
67.7
- 19.8
69.1
39.2
31.6
18.6
-15.6
131.7
120.42
135.2
24.3
85.6
63.2
90.5
87.7
- 15.0
84.0
13.4
60.5
-40.7
21.9
66.8
58.8
103.7
100.4
42.4
72.2
51.2
69.6
39.2
153.0
41.0
161.2
68.9
75.0
24.6
10.4
40.4
52.1
80.9
51.2

34.0
93.2
4.1
106.8
62.7
81.0
55.6
-3.5
196.6
108.8
136.0
38.1
1 13.2
74.0
102.6
1 19.6
18.9
107.2
24.9
86.8
-3.5
34.4
68.2
76.6
124.3
133.8
49.6
96.9
64.9
94.0
54.3
149.5
103.6
295.1
125.3
96.0
35.4
13.2
94.6
70.5
82.0
49.5

7.4
53.9
-22.1
58.1
33.8
64.4
16.3
-24.0
127.1
86.8
85.2
1.9
57.3
55.4
50.0
73.8
-38.4
76.9
5.1
42.0
-375
12.9
43.0
40.5
86.9
85.6
28.3
49.7
35.0
50.1
27.7
99.2
29.4
127.2
77.8
52.2
-3.4
-1 1.0
52.6
33.4
4.5.9
33.8
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Arbetsgroduktivitetens

procentueHa

AP 1pr0duktionsvo1ym
AP2produktionsv01y§n
1988
11 96821970-1988

per
per

1968-88

förändring

och

1970-88

arbetarpersonalen
timme
arbetad
a11 personal
sysselsatt
person

SNI Näringsgren

AP1:1

AP2:1

AP1:2

AP2z2

3620 Glas- och glasvaruindustri
3691 Tegehndustri
3692 Cement- och kalkindustri
3699 Övrig minerawaruindustri
stål- och ferrmegeringsverk
3710 Järn,
3720 Ickejärnmetanverk
381 1 Verktygs- och redskapsindustri
3812 Metallmöbehndustri
3813 industri för metankonstruktioner
3819 Övrig metanvaruindustri
3822 Jordbruksmaskinindustri
3823 Industri för meta11- och träbearbetma
3824 Industri for övriga varubearbetningsm
kontorsmaskinind
3825 Datamaskinindustri,
3832 Industri för eLmotorer, generatorer
3832 Teleprcduktionindustri
3833 Industri för elektriska hushêHsapo
elreparation
3839 Ovrig elektroindustri,
3841 Skeppsvarv, bátbyggerier
och rep
3842 Räisfordonsindustri
3843 B11- och bi1motor1ndustri
3844 wke1- och motorcykelindustri
3845 E1ygp1ans1ndustrioch- rep
3849 Ovrig trensportmedelsindustri
3852 Foto- och optikvaruindustri
3901 Gu1d- och silvervaruindustri
3902 Musikinstrumentindustri

162.0
131.0
16.9
1 14.0
187.1
54.4
193.0
I 18.8
91.4
128.8
57.9
150.6
128.2
977.8
109.8
423.4
65.7
85.0
82.1
43.9
53.4
101.2
71.4
178.0
93.0
92.5
4.7
21 1.8
205.9

102.3
46.0
-7.6
59.5
1 14.2
18.8
109.4
85.8
55.2
83.4
27.9
105.9
67.5
520.2
10.2
209.0
18.2
46.4
37.0
6.0
19.5
57.0
39.9
1 12.1
2 8
41.9
-6.8
169.8
139.7

122.0
100.9
-0.1
87.7
154.1
44.3
120.3
121.0
97.3
104.2
59.5
107.1
95.
821.2
101.7
439.6
49.3
68.2
43.4
33.2
51.9
62.2
53.0
146.0
78.7
104.8
- 17.5
145.5
152.8

75.9
28.1
-168
45.0
92.9
15.4
61.1
89.6
65.2
65.2
30.5
73.0
46.9
434.7
8.0
228.7
6.5
36.8
1 1.4

125.7

67.1

98.8

50.9

3903 .Sportvaruindustri
3909 Övrig tinverkningsindustri
Medelvärde:

17.1
30.9
30.8
86.0
22.7
55.9
-27.8
117.6
106.7

Kä11or:
SOS,SCB:.lndustri
505,308: Industri
SOS. SCB: Industri

Arbetsproduktivitetens

1970
1980
1988

utveckhng

för tinverkningsindustrin

finns att hämta i SOS
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Figur

3

Koncentrationstal

1970-1988

1978

0114-78

i svensk tillverkningsindustri.

förändring

samt

av

arbetsproduktivitet

Branschdata.

IOOO
900
800
700
600
500
400
300
200
IOO
0
- 100
0,0 0,

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
6114-78

1,0

IV Sammanfattning

Analysen
mellan

kan sammanfattas

produktionens

decennierna.

koncentration

och

användas

för

konkurrenslagstiftningen,
koncentrationsmått

att

med

âtminstode

lyckats

finns

något

produktivitetsutvecklingenunder
där analysen

De dataunderlag

om

denna

de två senaste

baserats

data

även på en

som finns för denna rapport
skäl

motivera

skärpning

Det kan slutligen

med det som Stålhammar

samband

baserats på exakta

och där analysen

samhällsekonomiska

som produktionsandel.

stora drag överensstämmer

inte

att

som täcks av SPK-rapporten

bedömning av konkurrensläget.

således inte

satsen

Detta gäller såväl tillverkningsindustrin,

samt den större sektor
kvalitativ

i den enkla

1989a,b

tilläggas
kommit

kan

en skärpning

inriktas
att

pä
detta

fram till.

av

enkla

resultat

i
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Appendix

redovisas dels hur totalproduktiviteten
l detta appendix
arbetsproduktivitetens
dels visas i diagramform
beräknas,

och arbetsproduktiviteten
från 1970 till 1987.
utveckling

skeri princip genom att de olika
Beräkningen
av totalproduktiviteten
vägs samman.
produktivitetsförändringen
till
bidrag
produktionsfaktorernas
kapital och insatsvaror.
kategorier:
arbete,
därvid
i
delas
tre
Produktionsfaktorerna
totalkostnaden
är
kostnadsandel,
där
produktionsfaktors
respektive
Vikter är
Produktionsvärdet
hämtas, liksom övriga data, från
produktionsvärdet.
är att arbete utgör ca 30 %, kapital ca 10 °o
En vanlig fördelning
nationalräkenskaperna.
skiljer sig dessa andelar åt från
naturligtvis
kostnaden
60
%
och insatsvaror
av
ca
och TF som den totala
definierar TP som totalproduktiviteten
Om
bransch till bransch.
faktorinsatsen,
TP

för de olika branscherna

har

att:
[A111]

QT F

där:
Q

årt

produktionsvolym

baserat

TF erhålls genom att ett index skapas
Den formel som används är:
dTF

CL

dUL

+ CK

dKK

till producentpris

produktionsvärde

i 1980 års priser

på de årliga relativa

faktorförändringarna.

[A1 :2]

dll

+

där
dTF
CL

mellan årt
i total faktorinsats
förändring
inklkollektiva
löner
kostnadsandel
år
arbetets
t

CK

kapitalets

relativ

kostnadsandel

insatsvarornas

árt

kostnadsandel

kapitalförslitning
årt

förbrukning

och t+1
avgifter

produktionsvärde

+ driftsöverskott

produktionsvärde

produktionsvärde

och anställda
antal arbetade timmar art företagare
årt i 1980 års priser
realkapitalstocken
förbrukning
i 1980 års priser
årt
mängden insatsvaror
l
mellan
i respektive produktionsfaktor
förändringen
dL, dK,

L
K

Beräkningen
av arbetsproduktiviteten
behöver känna till produktionsvolymen
AP

AP
O

årt

och t+1

endast
är däremot betydligt enklare, då
L,
arbetskraft
samt den insatta mängden

dvs:

[A123]

oL

med 1970 som basår.
har indexerats
och arbetsproduktiviteten
Både totalproduktiviteten
utveckling från och med detta år till och
nedan visar arbetsproduktivitetens
Diagrammen
för
har utförts för de 34 branscher på olika nivå i SNB-systemet
med år 1987. Beräkningar
korrelationen
mellan
visades att
l tabell 1 i avsnitt
har funnits tillgänglig.
vilka grunddata
i allmänhet
relativt hög. Detta innebär att
och arbetsproduktiviteten
totalproduktiviteten
vilket
bör kunna användas som en proxy för totalproduktiviteten,
arbetsproduktiviteten
analysarbetet
eftersom uppgifter om arbetsproduktiviteten
underlättar
erhållas samt kan bedömas vara tillförlitligare.

betydligt

lättare

kan
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Appendix

A2

För branscherna
inom tillverkningsindustrin
SNI 3 beräknas två mått på
arbetsproduktiviteten:
dels produktionsvolym
per arbetad timme av arbetarpersonalen
AP1,
dels produktionsvolym
l det förstnämnda
måttet
per sysselsatt
person AP2.
medräknas
således endast den arbetade tiden av arbetarpersonalen,
medan det andra
måttet inkluderar
samtlig personal, dvs. bade arbetare och tjänstemän
och ägare som
främst arbetar inom sina företag.
Det mått på produktionsvolym
som används är
förädlingsvärdet
mätt i fasta priser.
Koncentrationstalen
beräknas som kvoten mellan saluvärdet
för de fyra största
inom varje 4-siffrig bransch inom tillverkningsindustrin
och det totala saluvärdet
samtliga företag inom dessa branscher.
Detta mått förkortas CR4.

företagen
för

l tabell A2:1 nedan redovisas
resultaten från de enkla linjära regressionsanalyser
som
genomförts.
Dessa samband visas även i diagramform.
Med t ex AP1:68-88
% avses den
procentuella
förändringen
i arbetsproduktiviteten
från 1968 till 1988 när denna mäts som
produktionsvolym
per arbetad timme.
Tabell A2:1. Fiegressionskoefficienter och statistik för arbetsproduktiviteten som en funktion av
koncentrationen. Modell: AP a + B CR4.
Beroende variabel

AP1:68-88 %
AP2:68-88 %
AP1:70-88 °
AP2: 70-88 %

Oberoende variabel

CR4 1978
CR4 1978
CR4:70-88 %
CFl4:70-88 %

Alfaparametem
o:

t-värde

Betaparametern
B
t-värde

R2

125.
83.0
95.7
47.5

3.31
3.82
6.87
5.88

1.28
-27.4
0.25
0.27

0.00
0.01
0.00
0.02

Antal observationer: 71

l000
900
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500
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
CR4-78

1,0

0.02
-0.80
0.61
1.13
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UTREDNINGENS

SYFTE

för erhållande av statligt
Markvillkoret,
som trädde i kraft 1975 är ett villkor
bostadslån för nybyggnad eller ombyggnad. Det innebär i korthet att lån beviljas
skulle
endast om marken har överlåtits eller upplåtits av kommunen. Om markvillkoret
privatägd mark omöjligtillämpas utan undantag betyda det att bostadsbyggande
gjordes.
har förändrats
syfte och tillämpning
Undantag medges emellertid och markvillkorets
under åren. Numera betonas de möjligheter som markvillkoret
ger kommunerna att
i några
ställa krav som villkor för att medge undantag. Idag tillämpas markvillkoret
för att begränsa markprisema och ställa vissa
kommuner som ett påtryckningsmedel
bostadspolitiska

krav.

tillämpning och effekter är tvetydiga. En studie som
Erfarenheterna av markvillkorets
under
i början av 1980-talet visade att markvillkoret
utfördes av Bostadsstyrelsen
kan ha gjort det lättare för kommunerna att införskaffa
andra hälften av 1970-talet
Markvillkoret
kan också ha bidragit till att begränsa råmarkspriser
exploateringsmark.
för bostäder.
och även produktionskostnader
haft liten inverkan under 1980-talet. Vissa
Däremot verkar det som om markvillkoret
inte alls bidragit till lägre produktionskostnader
forskare har hävdat att markvillkoret
och att det dessutom varit skadligt för byggföretagens kompetensutveckling
och förbättras
i Sverige kan förbilligas
hävdar idag att bostadsbyggandet
reglering.
Markvillkoret
och
minskad
subventionering
och
genom ökad konkurrens och
så
undanröjas
detta
bestämmelser
bör,
enligt
synsätt,
andra konkurrensbegränsande
fyllt
funktion
och
markvillkoret
har
Andra
att
snart som möjlight.
en
menar att
Dessa
problemet i dag är främst att kommunerna är för slappa i sin tillämpning.
bör återigen
möjligheter
kritiker
att släppa markvillkoret
anser att kommunernas

Många

begränsas.
Syftet med denna utredning är att ge ett underlag för utvärdering av markvillkoret
i ett
såsom det tillämpas idag. Ett försök görs att sätta tillämpningen
av markvillkoret
ambitioner och praxis belysas. Syftet är
sammanhang där kommunens markpolitiska
tillämpas
vidare att i ett urval kommuner konstatera om och i så fall hur markvillkoret
och vilka krav som ställs för undantag från markvillkoret.
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BESKRIVNING

AV

KOMMUNURVALET

Underlaget för denna utredning är djupintervjuer med tjänstemän ansvariga för markoch exploateringsverksamheten
i ett antal kommuner. Intervjuama genomfördes
per
telefon under hösten 1990 och kompletterades med insamlat material
om kommunerbostadsbyggande m m. Ett urval av 20 kommuner togs fram. Först
nas markinnehav,
gjordes ett kommunurval
som skulle vara representativt med hänsyn till invånarantal,
geografisk läge och politisk majoritet. Som underlag användes dessutom Kommunförbundets indelning i 8 ortstyper som grundar sig
folkmängd, läge, tätortsgrad och
näringsstruktur.
Kommunerna har valts slumpmässigt inom varje ortsgmpp för att
rätt procentuell fördelning.
Men eftersom detta första urval innehöll ett stort antal små kommuner ansågs det
vara
mindre ändamålsenligt
som underlag för en undersökning av exploateringsfrågor.
Sveriges befolkning
och byggnadsverksamhet
är främst koncentrerad till de större
orterna och därför justerades urvalet för att bättre täcka
de befolkningstäta
kommunerna. Ett antal mindre kommuner plockades bort och
ersatts med 2 storstäder,
ytterligare
2 förortskommuner
samt ytterligare 2 större städer. 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
betraktas som Göteborgsförort,
Stenungsund
3%.
14% och för normalkommuner
ortskommuner

Om

då blir

procentsiffran

för

för-
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De 20 kommunerna

i urvalet:

läge i Sverige

Kiruna

Vindeln

Bollnäs
Leksand
Sandviken

Eskilstuna,
Tyresö

Linköping
Stenungsund

Göteborg
.

Vetlanda

Tingsryd

Helsingborg
Burlöv,

Malmö

Strängnäs,

Salem

5
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Urvalskriterier

kommuntypinvånarantal
dock med överåtta olika kommuntyper
Kommunförbundets
Spridning
Överrepresentatiorepresentation för större kommuner och storstadskommuner.
till antalet kommuner,
men inte i förhållande till benen är i förhållande
folkningsfördelningen.
2.

geografisk

fördelning

Spridning

över landet.

politisk majoritet
respektive
Representativt andel socialdemokratiskt
samt kommuner med växlande majoritet.

borgerligt

styrda kommuner

Kirunas
hos de 20 kommunerna varierar från Burlövs 19 kvadrat km till
Ytstorleken
har
tätorterna,
intill
de
större
sker
huvudsakligen
byggandet
20.000. Men eftersom
och
markförsörjning
inverkan
direkt
ingen
totala utbredning
kommunens

exploatering.
Men mer
till 430.000 Göteborg.
varierar från drygt 8.000 Vindeln
ligger
huruvida
kommunen
exploateringsfrågor
är
och
relevant när det gäller markeller
i
markvärden
ökande
och
byggverksamhet
omfattande
med
i en växande region
kommuner
och
städer
större
urvalet
utgörs
av
Hälften
landsdel.
av
av
en stagnerande
oftast varit hårt de senaste åren.
Här har exploateringstrycket
i storstadsområdena.

Invånarantalet

Andra

hälften

utgörs av mindre

kommuner

utanför

tillväxtzonerna.

ligger norr om Dalälven och de övriga 15 i SödraFem av kommunerna
två i Göteborgsområdet
i StockholmsområdetMälardalen,
sju
Mellansverige
varav

och
och

tre i Skåne.
socialdemokraPolitiskt har 9 av kommunerna för närvarande borgerligt styre och 11
dem har stabil
tiskt. Åtta av kommunerna har sedan länge varit borgerliga och sju av
medan fem har växlande eller osäkra majoritetsförmajoritet
socialdemokratisk
hållanden för närvarande en borgerlig och fyra socialdemokratiska.
Följande

tabell ger ytterligare

upplysningar

om kommunerna

i urvalet.
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Tabell

Kommunurvalet
Bostäder
per år enligt
KBP 1991-93

Kommun

Kommuntyp

Folkmängd

Göteborg

storstad

431.800

s

2.700

Malmö

storstad

232.900

s

1.640

Burlöv

förortskommun

14.600

s

100

Salem

förortskommun

12.400

b

230

Sollentuna

förortskommun

50.600

b

640

Tyresö

förortskommun

33.800

s

400

Eskilstuna

större stad

89.500

s

550

Helsingborg

större stad

108.400

s

1.000

Linköping

större stad

120.600

b

1.140

Västerås

större stad

118.400

s

1.000

Kiruna

medelstor

stad

26.400

s

40

Sandviken

medelstor

stad

40.000

s

210

Strängnäs

medelstor

stad

26.200

b

500

Surahammar

bruksort

11.300

s

230

Bollnäs

normalkommun

28.000

s

200

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

Politisk
majoritet

5
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MARKVILLKORET

OCH

DESS SYFTE

samhällsutvecktill mark är avgörande för stadsbyggandet och den lokala
1900-talet
Under
lingen. Markens läge, pris och byggbarhet är viktiga förutsättningar.
snabb och
varit
har samhällets omstrukturering
och särskilt under efterkrigstiden,
förlorat
andra
har
omfattande. Nya verksamheter och näringar har kommit till medan
har pågått under hela seklet.
i betydelse. Urbaniseringsprocesser

Tillgång

har krävt mycket mark för bostäder, arbetsplatser, vägar m rn i
Samhällsomdaningen
hindrats av höga
och kring de växande orterna. I vissa fall har stadsbyggandet
och
marken,
av svårigheter
markpriser, som orsakats av konkurrens om den tätortsnära
lagstiftning
Statlig
exploatering.
lämplig mark när den har behövts för
att komma
handla
kommit
del
att
om dessa
beträffande mark och bebyggelseplanering har till stor
markvärdestill
varit
rätten
härvidlag
har
två problem. Två klassiska frågeställningar
att skaffa sig rådighet över mark för att
stegring och det allmännas möjligheter
uppfylla sina utvecklingsmål.
att
växte det fram en strategi som gick ut
Under 1950-, 60-, och 70-talen
huvudsakligen
allmänna
det
och
roll
att ge
inskränka äganderätten och marknadens
Genom att förändra bekommunerna ett huvudansvar för samhällsbyggandet.
tvångsvis
förvärv och markförkommunal
förköpsrätt,
och införa
skattningsreglema
för kommunerna
underlätta
1970-talet
tidiga
och
värvslån försökte staten under 1960att bygga upp stora markreserver.
skulle
1972:40
att marken
1972 SOU
föreslog
bostadsbyggandet.
inom
konkurrensen
öka
för
konkurrensfaktor
att
neutraliseras som
infördes 1974 när man trodde sig märka att kommunerna hade fått allt
Markvillkoret
svårare att förvärva nödvändig mark för bostadsbyggande samtidigt som byggföretag
höll
att kraftigt öka sitt markinnehav.

Byggkonkurrensutredningen

Ett försök att beskriva
kedje:

markvillkorets

ursprungliga

Mål

Medel

-

syften görs i följande

mål-medel

Mål

medel

minskad
konkurrens
ommarken
i
ökad
Markvillkoret
Ingetbostads- konkurrensi byggandet:
på
byggande
Lprivatmark

för
bostäder
yggföretagen
tvingaskonkurreraommarkoch
anvisningar
entreprenader

städernabyggs
närdebehövsoch
i enlighetmed
intentione
kommunens
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Markpriser
Bostadsbyggande
privatägd mark försvåras. Härigenom minskas konkurrensen om mark för bostadsbyggande vilket förväntas dämpa prisutvecklingen.
Lägre råmarkspriser förväntas leda till lägre produktionskostnader
för bostäder.
2.

Kommunernas

markberedskap

och inflytande

Genom att konkurrens om mark undanröjs och markpriser hålls
nere underlättas
för kommunerna att införskaffa mark. Eget markinnehav främjar kommunernas
bostadspolitiska
ambitioner. I första hand innebär detta att kommunerna i större
utsträckning
kan anvisa mark till, i kommunens ögon, lämpliga byggherrar.
Eget markinnehav ger också kommunen större inflytande över tidpunkt och
villkoren för exploateringen.
Markvillkoret
innebär vidare att kommunerna slipper hålla sig med dyra, överdimensionerade markreserver eftersom marken kan lättare införskaffas
närmare
den tid den behövs för exploatering.
3.

Byggföretagens

roll

Byggföretagen
förhindras uppföra bostäder
egen mark. Därigenom tvingas
de antingen att konkurrera med andra entreprenörer för byggentreprenader
eller
med andra byggherrar för kommunala markanvisningar.
Minskningen
i egenregibyggandet
och den ökade konkurrensen om entreprenader och markanvisningar förväntas leda till lägre produktionskostnader.
Sedan markvillkoret
trädde i kraft 1975 har det genomgått
Bland
en rad förändringar.
viktigare ändringar i föreskrifterna kan nämnas att generellt undantag från
markvillkoret gällde under en period för ny- eller ombyggnad i saneringsområden
och för
styckbyggda
småhus i exploateringsområden.
Ytterligare en väsentlig ändring är att
rätten att medge undantag i enskilda ärenden har decentraliserats
successivt från
regeringen till bostadsstyrelsen och sedan till länsbostadsnämnderna
och slutligen till
kommunerna.

Förändringar
har också inträffat i den verklighet
är till för att
som markvillkoret
påverka. Bostadsmarknaden har uppvisat svängningar i volym
och inriktning under den
tid som markvillkoret
har funnits. När villkoret infördes i mitten
av 1970-talet var den
totala nybyggnadsvolymen
i Sverige ca 55.000 lägenheter årligen
varav ca 15.000
lägenheter i flerbostadshus och drygt 40.000 i småhus. Ombyggnadsverksamheten
mät
i bruttoinvesteringar
var då ungefär lika med investeringsvolymen
i nya flerbostadshus källa: SCB nationalräkenskaperna och bostadsbyggnadsstatisktik.
Från slutet av 1970-talet till mitten
av 1980-talet minskade småhusbyggandet från
över 40.000 till ca 15.000 årligen. Byggandet
av nya flerbostadshus höll sig fram till
mitten av 1980-talet
ungefär samma låga nivå så att den totala nybyggnadsvolymen
uppgick till knappt 30.000 lägenheter. Detta innebar
att de flesta kommuner
inte
upplevde någon brist
bostadsmark under hela 1980-talet. Det
var knappast aktuellt
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att utnyttja

markvillkoret

markinnehav.

som ett sätt att öka kommunernas

bostadsbyggande fick också till följd att kommunerna var mindre
Den låga nivån
benägna att stoppa de exploatörer som till äventyrs ville bygga
egen mark.
kraftigt och mer än fyrdubblats från mitten
Samtidigt ökade ombyggnadsverksamheten
1970-talet
till
mitten
1980-talet.
antal
Ett
större kommuner började då använda
av
av
markvillkoret
för att genomföra köpeskillingskontroll
och ställa en rad krav på
exploatören i ombyggnadsärenden.
för bostadsbyggandet blev
Vidare kan nämnas att snabbt stigande produktionskostnader
problem under 1980-talet.
Under andra hälften av 1980-talet
ett allt allvarligare
pågick också en rekordartad markprisstegring.
Emellertid
finns inga tecken
att
denna utveckling har påverkat tillämpningen
av markvillkoret.
kan
Som ytterligare en förändring som kan ha påverkat tillämpningen av markvillkoret
nämnas ett förändrat synsätt med en minskad tilltro till regleringar och ökad tro
marknad och konkurrens.
effekter har varit otydligheter
och
Ett problem vid utvärdering av markvillkorets
skiftande betoning vad gäller villkorets syfte. Här nedan listas de viktigaste syften som
Några har blivit mindre aktuella idag.
har förts fram som motiv för markvillkoret.
olika sätt, vilket också bidrar till att tillämpningen
skiljar sig
Syftena kan uppnås
från kommun till kommun.
Att

underlätta

Att

begränsa

markkostnader

Att

begränsa

byggherre-

Att

främja

att förvärva

för kommunerna

andra

mark

för bostadsbyggande.

for bostadsbyggande.
och entreprenadkostnader.

bostadspolitiska

mål.

I följande avsnitt diskuteras kommunernas tillämpning av markvillkoret
mot bakgrund
många
dessa
förmodade
Eftersom
markvillkoret
syften.
bara
faktorer som
är
ett
av
av
kan påverka kommunernas markförvärv, markpriser samt främjande av bostadspolitiska
mål är det mycket svårt att påvisa vilken effekt markvillkoret
kan ha haft härvidlag.
Frågan om markvillkorets
effekter berörs därför mer indirekt genom att följande frågor
besvaras:
Hur många kommuner
Vilka

tillämpar

typer av kommuner

tillämpar

I vilka exploateringssituationer
undantag
4.

Kommunernas

syn

markvillkoret

vilket

sätt

markvillkoret

tillämpas

markvillkoret

och

villkoret

och vilka

krav

ställs

för
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Markvillkorets

effekter

syftesuppfyllelse
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I sitt yttrande över en ansökan om statligt bostadslån skall kommunen uppge om
markvillkoret
ansökningen även när
Kommunen har rätt att tillstyrka
är uppfyllt.
markvillkoret
inte är uppfyllt. Om kommunen väljer att släppa
markvillkoret,
kan
olika villkor ställas för undantag, men dispens kan också lämnas utan att några krav
ställs
exploatören.

påpekas att markvillkoret
I Boverkets studie av markvillkoret
är uppfyllt när den mark
vilken ett bostadsprojekt uppförs har förvärvats från kommunen
Tillämpningen
då
så
markvillkoret
innebar
förde
aktiv
markpolitik
att kommunerna
att de
av
en
behärskade bostadsbyggandets markförsörjning.
idag
kan kommunerna tillämpa
Men
markvillkoret
annat sätt än att faktiskt förvärva all mark för bostadsbyggande. Man
kan avstyrka ett bostadslån med hänvisning till att sökande inte förvärvat marken från
kommunen och man kan tillstyrka bostadslånet under vissa villkor.
I denna utredning menas med tillämpning
av markvillkoret
låneansökan med hänvisning
avstyrker
till markvillkoret
tillstyrker
bostadslånet under vissa villkor se tabell 2.

antingen att kommunen
eller att kommunen

tillämpning
till stor del är en tolkningsfråga.
Det visar sig att markvillkorets
De
svenska kommunerna har mycket stor makt att påverka bostadsbyggandet. Styrmöjligheterna grundar sig dels
en rad olika lagar såsom PBL och bostadsförsörjningslagen
och dels
förordningar kopplade till den statliga långivningen. Under förhandlingarna
för en bostadsexploatering
finns i åtänke hos såväl kommunens
om villkor
som
exploatörens
företrädare alla de olika stynnedel
till buds.
som står kommunen
Kommunen ställer en rad krav och det kan vara svårt eller omöjligt att säga vilka av
kraven som är kopplade just till markvillkoret.
Av dessa och andra skäl är det svårt att konstatera när och hur markvillkoret
tillämpas.
T ex kan en kommun meddela en exploatör under hand att ett visst projekt inte skulle
tillstyrkas.
Eller också kan själva vetskapen om kommunens möjlighet att avstyrka
påverka exploatörens handlande.
Att kommuner avstyrker ett bostadslån med hänvisning till markvillkoret
händer ytterst
sällan. Inga av de 20 kommunerna i urvalet har gjort det. Byggentreprenörer
bekräftar
nästan aldrig att en exploatör blir nekat statlig belåning med
att det förekommer
hänvisning till markvillkoret.
Men med hänvisning till vad som sägs ovan, kan man
inte utesluta att en del projekt ändå stoppas indirekt av markvillkoret.
Vanligaste förefaller det vara att kommunen släpper
markvillkoret
helt, d v s att
undantag utan att ställa några krav
exploatören. Så var fallet för
man tillstyrker
minst 13 av de tillfrågade kommunerna. Hälften av dessa kommuner säger sig ha som
praxis att alltid tillstyrka undantag utan att ställa några krav generell dispens. Andra
kommuner säger sig bedöma tillämpningen
från fall till fall, men att
av markvillkoret
de alltid eller nästan alltid tillstyrker

undantag utan villkor.
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Fem av de 20 tillfrågade kommunerna säger sig tillämpa markvillkoret
genom att
ställa krav som villkor för dispens.
Fyra av fem kommuner med fler än 100.000
invånare Göteborg,
Linköping,
Malmö och Västerås uppger att de har tillämpat
Burlöv utanför
markvillkoret.
Dessutom tillämpas markvillkoret
av förortskommunen
Malmö.
Slutligen kan nämnas att två kommuner - Bollnäs och Helsingborg - som visserligen
ändå påstår att
inte kopplar några villkor direkt till undantag från markvillkoret,
Att
finns med som underförstått faktor i förhandlingarna.
vetskap om markvillkoret
direkt
inte
berördas
handlande
tillämpas
påverka
bestämmelse
de
är
kan
att
utan
en
infördes 1971 sades att
osannolikt.
När möjlighet till värdestegringsexpropriation
för
avsevärd betydelse som grundval
regeln genom sin blotta existens kunde
förhandlingar

mellan det allmänna

och fastighetsägaren

Det finns därför en mycket suddig gräns mellan kommuner som säger sig tillämpa
markvillkoret
genom att ställa krav för att medge undantag och kommuner som säger
påverkar
sig inte tillämpa
markvillkoret,
men att vetskap om markvillkoret
förhandlingarna.

Tabell

Tillämpning

av markvillkoret

Avstyrker bostadslån när
markvillkoret
uppfyllt

0 kommuner

Burlöv, Göteborg,
Linköping, Malmö,
Västerås.

Ställer krav
exploatören
som villkor för att lämna
dispens.

5 kommuner

Ställer inga krav för dispens.

13 kommuner

Eskilstuna, Kiruna,
Leksand,Salem,Sandviken, Sollentuna, Stenungsund,Strängnäs,Surahammar, Tingsryd, Tyresö, Vetlanda,
Vindeln.

2 kommuner

Bollnäs, Helsingborg.

4. Ställer inga krav för dispens
men markvillkoret är en underförstådd faktor i förhandlingama.

Kraven

som kommuner
prövning
saluförda
kommunal

t

säger sig ställa med stöd av markvillkoret

av inköpspriset
bostäderna
förmedlingsrätt

en rad ombyggnadskrav:

för marken

till

nya-

ocheller

priskontroll

eller ombyggda

hiss, balkonger,

dränering,

omfattar

bl a

beträffande

lägenheter
lägenhetsñirdelning,

de
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handikappanpassning

och förhandlingsordning

13
med hyresgästförening.

I själva verket skulle de allra flesta av dessa krav, om inte samtliga, kunna ställas även
har kommunerna
Enligt jurister vid Svenska kommunförbundet
utan markvillkoret.
att avstyrka
möjlighet genom låneförordningama
en rad olika grunder inklusive för
högt markpris. Kommunen skulle även kunna hänvisa till bostadsförsörjningsförordningen för att kunna ställa krav angående ombyggnad.
i dessa fall har tillämpat
det vara fel att säga att kommunerna
existens stärker
markvillkorets
riktigt
att
Däremot är det säkert
möjlighet
har
att stoppa ett lån när
Att kommunen
kommunens förhandlingsposition.
fördel.
En del av de
psykologisk
man inte själv förfogar över marken ses som en
underförstått.
talar
Ingen
oftast
markvillkoret
är
om det men
tillfrågade säger t ex att
förhandlingarna.
i
joker
med
och
i
botten
är
alla vet om det. Det ligger
som en

Därmed kan
markvillkoret.

inte tillämpa
respektivt
Gränsen mellan de kommuner
som säger sig tillämpa
inte
markvillkoret
där
Bollnäs
att
flytande.
I
markvillkoret
är därför
t ex
man uppger
förhandlingsbricka.
bakgrunden
med
det
i
påpekas
är
tid
att
tillämpats på senare
som
I vissa
Kommunrepresentantema
anger olika skäl för att inte tillämpa markvillkoret.
praktiskt
aldrig
eftersom
frågan
nästan
exempel,
aktualiseras
kommuner, Tyresö är ett
taget all byggbar mark ägs av kommunen eller de enskilda tomtägama. Andra säger
Eskilstuna,
är onödigt när kommunen har ett stort markinnehav
att markvillkoret
Sollentuna, Strängnäs. Det är helt enkelt så att omfattningen av bostadsbyggandet
privat mark är ytterst begränsad i många kommuner.
I bl a Eskilstuna och Stenungsund anser man dessutom att kommunen har tillräckliga
även utan markvillkoret.
styrmedel att genomföra sitt bostadsförsörjningsprogram
och
Sandviken, Surahammar
I ett antal kommuner med svag efterfråga Kiruna,
Privata
har man inte funnit någon anledning att tillämpa markvillkoret.
exploatörer är inte särskilt aktiva och kommunerna är måna om att uppmuntra alla
initiativ till bostadsbyggande.

Vindeln

sannolikt
I ytterligare andra kommuner har politiska betänkligheter mot markvillkoret
Vetlanda.
Man
Tingsryd,
spelat en roll Leksand, Salem, Stenungsund, Strängnäs,
bostadsfönnedling
beträffande
mål
t ex
anser sig kunna uppnå sina bostadspolitiska
överenskommelser.
genom frivilliga
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VILKA

TYPER

AV

TILLÄMPAR

KOMMUNER

MARKVILLKORET

Inledning
För att kunna sätta kommunernas inställning till och tillämpning
i ett
av markvillkoret
sammanhang, har information insamlats om deras markpolitik
i stort. Ett antal frågor
har utretts som tillsammans
i de olika
ger en viss bild av den förda politiken
kommunerna samt hur man ser
markförsörjningsfrågor.
Frågorna inkluderar bl a:
omfattningen
2.
3.

av kommunens

markreserv

andelen av bostadsbyggandet
användningen

av

tvångsmedel

och av exploatörsmark

kommunägd
såsom

i kommunen,

mark,

expropriation

i

markförvärv

och

genomförande,
principerna
för att bestämma värdet av mark som kommunen
exploatering,
5.

den politiska
ploatering.

majoriteten

och inställningen

överlåter

för

till olika parters roller i bostadsex-

När det gäller att tolka kommunens
inställning
till markpolitiska
frågor bör noteras
att uppgifterna här bygger
lämnats
svar som
av en eller fler ansvariga tjänstemän
på respektive kommuns exploateringskontor.
I en rad utredningar under 1960-och 70-talen utmejslades
markpolitik
med
en syn
socialdemokratisk
förtecken. I 1960- och 70-talens markpolitiska
utredningar och
bostadspolitiska
propositioner
uppmuntras kommunerna att föra en aktiv
markpolitik
och bygga upp stora markreserver. Denna socialt inriktade markpolitik
har,
åtminstone under vissa perioder, stötts
av fler partier.
En aktiv kommunal
markpolitik
ses som ett medel att åstadkomma
samhällsbyggnadsmål
bostadsbyggande
och näringslivsutveckling.
a vad beträffar
Kommunen ska spela en aktiv roll i markförsörjning
och prisbildning genom att bygga
upp och behålla en stor markreserv. För att kunna behärska omvandlingen av råmark
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
av
för tomträttsinstitutet.
en förkärlek
Markanvisningar
görs huvudsakligen
till
allmännyttiga och rikskooperativa företag. Man accepterar inslag
av skattefinansiering
och solidarisk
prissättning vid exploatering av bostäder.
En mer pragmatisk
markpolitik
förs framförallt
av borgerligt styrda kommuner.
Kännetecknande
är att man omhuldar frivillighet
när det gäller markförvärv
och att
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och
privata exploatörer
inställd till privat markägande,
man är mer välvilligt
exploateringsverksammarknadsinslag.
Man är emot skattefinansiering
av mark- och
heten.
En del
är det inte alltid så enkelt att klassificera en kommuns markpolitik.
grund
går
realisera
att
av yttre
kommuner har en bestämd politisk vilja som inte
omständigheter.
Detta gäller i första hand ett antal norrländska, socialdemokratiskt
styrda kommuner där dålig ekonomi och svag efterfrågan försvårar genomförandet av
en konsekvent aktiv markpolitik.
Emellertid

Andra kommuner
majoriteter.

Kommunernas

som

är svår att inrangera

och exploatörers

är de som

har skiftande

politiska

markinnehav

Gemensamt för nästan samtliga kommuner i urvalet är att kommunen själv är den
fall där kommunerna har
dominerande ägaren av råmark för bostadsbyggande. I de
förklaringar.
I Tyresö är det nästan slut
finns ortspecifika
små markreserver
marken av
och i Salem ägs den exploatcringsbara
råmarken för bostadsexploatering
Stockholms stad.
De flesta av de undersökta kommunerna har relativt stora markreserver även om det
fram jämförbara siffror. En kommuns totala markinnehav omfattar
inte alltid gått att
bebyggda
parker,
råmark markreserv
såväl exploateringsbar
som gatumark,
fastigheter, mark avsedd för friluftslivet
samt jord och skogsmark som inte är aktuell
så sätt åtminstone
för exploatering. Den sista kategorien kan omfatta bytesmark och
delvis räknas till markreserven. De större kommunerna i urvalet säger sig ha fler tusen
hektar markreserv medan många mellanstora kommuner har uppemot 1.000 hektar
exploaterings och bytesmark. Siffrorna förefaller mycket högre än de genomsnittstal
invånare:
kommuner med 100.000
som lämnas i Boverkets studie av markvillkoret
invånare:
66
hektar
1.768 ha, 50.000 - 100.000 invånare: 146 ha, 20.000 - 50.000

osv.

olika sätt och under olika perioder. En
Kommunernas markreserver har förvärvats
sedan 1600har ägt donationsjord
del kommuner som Helsingborg, Strängnäs m
systematiskt
köpa in
började
kommunerna
talet. De flesta av de undersökta
Andra
köpte
gjordes.
de
förvärven
största
under 1960-talet när
exploateringsmark
1970-talet.
huvudparten av sina reserver under
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Tabell

Kommunernas

Göteborg

markreserv

16

hektar

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

1 .000

Stenungsund

fler hundra

Vetlanda

1.500

Vindeln
Tingsryd

1.500

exploateringsmark

och bytesmark

men

förtätningsmark.

I de flesta av kommunerna
Stenungsund,
- Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna, Linköping,
Strängnäs, Surahammar,
Tingsryd,
Vetlanda,
Vindeln
och Västerås
- ägs exploateringsbar
mark endast av kommunen och enskilda bönder eller skogsägare. I
Sollentuna ägs huvuddelen av den exploateringsbara
marken av kommunen förutom
i en utbyggnadsriktning.
I ett par kommuner,
Kiruna och Sandviken,
har det
dominerande industriföretaget
och i Göteborg har det
orten lite exploateringsmark
statligt
Endast

ägda Eriksbergs

Förvaltnings

AB ett stort markområde

vid älven.

i några
kommuner äger byggföretag
råmark för bostadsbebyggelse.
I
Helsingborg
har Skanska och Göran Bengtsson AB exploateringsmark,
men dessa
markreserver börjar enligt kommunen att ta slut. Exploateringsbar
mark i Malmö ägs

345
17
byggföretag skaffat
av BPA, Skanska och Euroc. I Göteborg och Salem har privata
mark inom gamla sjukhusområden. Två lokala byggare i Leksand har skaffat relativt
mycket mark som eventuellt kan bebyggas. I Eskilstuna äger BPA, SIAB och JM
Bygg mark, som enligt översiktsplanen kan bli föremål för exploatering.
är att privata exploatörer hittills inte önskat eller inte lyckats
Men huvudintrycket
under 1980-talet.
i någon större omfattning
skaffa sig råmark för exploatering
åren
när det gäller att
Däremot har privata byggare varit mer aktiva de senaste 5-10
skaffa tomter i förtätningsområden.

Bostadsbyggande

kommunägd

mark

kan man få genom att undersöka hur stor
En vink om den faktiskt förda markpolitiken
kommunförmedlad
mark. Tabell 4 nedan bygger
sker
del av bostadsbyggandet som
respektive
kommun. Den visar
i
exploateringsansvariga
gjorde
av
en uppskattning
bostadsförsörjningsprogram
andelen av kommunens
senaste
som planeras
andelen
i hela landet har
jämförelse
kan
Som
nämnas
kommunförmedlad
mark.
att
en
1980-talet.5
under
delen
75%
mellan
70
och
legat
senare
av
kommunal
bostadsbyggande
De två kommuner med den högsta andelen 90%
I Sollentuna har partierna
mark är både borgerligt styrda Sollentuna och Vetlanda.
allt sedan kommunen började byggas ut under 1940-talet varit ense om en aktiv
markpolitik.
kommunal mark kan bli låg även i
Det visar sig att andelen bostadsbyggande
aktiv
i
övrigt bedriver en utpräglat
socialdemokratiskt
styrda kommuner,
som
styrd
är socialdemokratiskt
markpolitik.
Kommunen med den lägsta andelen 33%
i
inställning är att exploateringsmarken
Bollnäs.
Denna kommuns markpolitiska
princip ska ägas av kommunen, men av olika skäl har kommunen inte lyckat skaffa
markreserv under 1970- och 80-talen. Man har nu för avsikt i Bollnäs
en tillräcklig
att öka den kommunala

andelen.

kommunal mark,
I Eskilstuna ska ca 75% av kommande års bostadsbyggande ske
att man mest
men under slutet av 1980-talet var andelen ca 50%. Detta berodde
sysslade med förtätning och av praktiska skäl såldes kommunal mark till privata ägare
samlade lösningar.
för att
kommunägd
mark och
Låga siffror
noteras även i Leksand 40%
av KBP
kan
Leksand är borgerligt styrd och kommunens markpolitik
Surahammar 50%.
finns
exploateringsansvariga
i
kommunen
beskrivas som utpräglat pragmatisk. Enligt
det inget krav att kommunen ska köpa och upplåta mark, utan man är öppen för
privata initiativ och vill lita till marknadskraftema.
majoritet
och enligt kommunjuristen
är
har stor socialdemokratisk
närvarande
så
långt
markförsörjningen.
för
möjligt
ha
Men
att
grepp om
kommer de flesta initiativ från privata markägare, och kommunen är ganska flexibel
sådana initiativ.
och ser välvilligt
Surahammar
målsättningen
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Tabell

Bostadsbyggande

Göteborg

mark

enl KBP

1991-93

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

kommunägd

för markförvärv

Lagstiftningen
markförvärv.

ger kommunerna en rad medel med inslag av tvång, som kan underlätta
Viktigaste
är expropriation,
förköpsrätt,
fastighetsreglering
enligt
fastighetsbildningslagen
och tvångsinlösen enl PBL. Generellt kan sägas att de flesta
kommunerna,
även många av de som för en aktiv markpolitik,
är numera mindre
benägna än för 10-15 år sedan att tillämpa expropriation.
Delvis kan förändringen
tänkas bero
1960-70-talen

att många kommuner har stora markreservcr,
som skaffades under
och som räcker många år till. Men det finns tecken
att
som tyder
även inställningen
till tvångsmedel har ändrats.
I större kommuner

som Eskilstuna,

Göteborg,

Helsingborg,

Linköping,

Malmö

och
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Västerås kan expropriation förekomma, men oftast som en sista utväg. Eskilstuna har
för att lösa mark sedan 1977-78 även om man har
inte använt sig av expropriation
Tack vara
expropriation
för att stävja markspekulation.
med
hota
diskuterat
att
kommunens goda markberedskap har möjligheten till förköp med något undantag inte
behövts utnyttjas sedan slutet av 1980-talet. Det samma gäller tvångsvis fastighetsreglering

enligt fastighetsbildningslagen.

I Göteborg märks en tydlig skillnad över tid vad gäller utnyttjande av tvång för att
men nu
förvärva mark. Under 1960-talet gjordes ganska stora råmarksexpropriationer,
förekommer expropriation endast i begränsad omfattning i saneringsområden typ Haga.
till skillnaden från i
delegerade till fastighetsnämden
I Göteborg är förköpsbeslut
Stockholm där förköpsärenden måste beslutas i fullmäktige. Tidigare utövades förköp
i saneringsområden med hänvisning till att fastigheten inte höll
i viss utsträckning
Men nu sker endast 2-3 förköp per år, framförallt
lägst godtagbar standard LGS.
därför

att priserna brukar vara för höga.

I Helsingborg söker kommunen expropriationstillstånd
ca en gång om året, men främst
för att underlätta skattemässigt för säljaren. Kommunen tar ett beslut om expropriation,
till förköp utnyttjas ca en
köp. Möjligheten
men sedan gör man upp om ett frivilligt
alls de senaste åren.
har inte använt sig av expropriation
gång per år. Linköping
året,
Kommunen går in och gör ca ett förköp om
men oftast kommer men överens om
att bara förvärva den delen av fastigheten som behövs.
Under socialdemokratiskt
styre i Malmö har det hänt att man använde sig av förköp
1963 skaffades mark för 10-15 års
Genom en stor expropriation
och expropriation.
genomfördes
för 10 år sedan. De
expropriationsmålet
behov, men det senaste
förköpsärenden.
då
i
liksom
borgerliga reserverade sig
nu
Även om det numera ifrågasätts från borgerligt håll, har Västerås hittills fört en socialt
för bostäder och
inriktad, aktiv markpolitik där kommunen svarar för markanskaffning
det
har
behövts. Men
expropriation
sig
när
har
använt
näringslivet.
Kommunen
för
av
1960-talet
med mindre
under
markreserv
köptes
delen
kommunens
största
stora
av
förvärv under 1970- och början av 80-talen. Därför har nya förvärv inte varit särskilt
aktuella

under 1980-talet.

sina markreserv
Genom att de flesta kommunerna inte fyllt
senare tid, innebär
dagens höga byggnadstakt att det återigen kan bli aktuellt att förvärva strategiska
inte kan uteslutas.
markområden.
I Malmö t ex sägs det att nya expropriationsmål
Storstadskommuner
som Burlöv, Sollentuna och Tyresö, som växte kraftigt under
Burlöv exproprierade
har tidigare fört en aktiv markpolitik.
1960- och 1970-talen,
mark och reglerings130 hektar så sent som 1980. I Sollentuna har exploateringsbar
Under perioden 1963-69 hade kommunen tillstånd till
mark köpts kontinuerligt.
zonexpropriation
för området kring Sollentuna station. Ca 150 fastigheter berördes.
markpolitik
kan
fullföljdes
1989. Sollentunas
Det senaste stora råmarksköpet
fortfarande
kommunen

betraktas som aktiv, och därtill har de stora partierna
avstår i det längsta från tvångsförvärv.

varit

eniga, men
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Tidigare var det i Tyresö klart uttalat att kommunen skulle skaffa all mark inom vissa
områden, även genom expropriation.
Men sedan ca fem år tillbaka vill de politiska
vågmästarna inte använda tvångsmedel. Enstaka förköp förekommer
idag och det
ansöktes tidigare om expropriation
vid några tillfällen,
det
kom
aldrig till
men
huvudförhandling
utan det blev förlikning.
Det går att urskilja en grupp mindre och medelstora kommuner
i urvalet där
tvångsmedel används sällan eller aldrig för att förvärva mark. I borgerligt
styrda
kommuner som Leksand, Salem, Stenungsund, Strängnäs, Tingsryd,
Vetlanda och
Vindeln förvärvas nästan all mark genom frivilliga köp även om vissa inslag
av tvång
kan förekomma
i Stenungsund och tvångsvis fastighetsenstaka expropriationer
reglering i Vetlanda.
Situationen

i Salem är lite speciell genom att 23 av den exploateringsbara
marken i
kommunen ägs av Stockholms stad. I Tingsryd och Vindeln är det förmodligen
inte
bara politiken utan även den begränsade efterfrågan, som gör att kommunen inte känt
ett behov av starkare medel.
Sedan finns även ett antal socialdemokratiska
kommuner där markförvärv
sker i stort
frivillig
sett helt och hållet
väg. I kommuner
och
som Kiruna, Sandviken
Surahammar har det inte varit något problem att köpa den exploateringsmark
som
behövdes genom frivilliga
överenskommelser.
Dock har Sandviken använt sig av
förköpsrätten i några fall. Även Bollnäs tillhör numera denna grupp av socialdemokratiska kommuner, som kanske ideologiskt anslutar sig till en aktiv, socialt inriktad
markpolitik,
men som i praktiken följer en mycket mer pragmatisk linje.
Bollnäs

skiljer ut sig något genom att tidigare ha fört en aktiv
Men nu är det ett par
av expropriationsinstitutet.
har utnyttjat förköpsrätten en enda gång. Inlösen
kap. 17 par. beslutades vid ett tillfälle 1989, men man gjorde
utnyttjande
Kommunen

Markupplåtelse

markpolitik
med flittigt
år sedan senaste målet.
av vägmark enl PBL 6
upp i godo.

och överlåtelse

Tendensen
till
senare tid är helt klar att kommunerna överger tomträttsinstitutet
förmån för överlåtelse av mark med full äganderätt. I kommuner
Göteborg,
som
Eskilstuna, Linköping och Västerås där tomträttsinstitutet
tidigare varit den dominerande upplåtelsefonnen
överlåter man numera marken i de flesta fallen med
äganderätt. I Malmö har tomträttsupplåtelse fortfarande en dominerande ställning,
men
försäljning ökar kraftigt.
Förutom i Malmö där tomträttsupplåtelse av vanlig bostadsmark fortfarande dominerar
och i Västerås där det förekommer då och då, används tomträttsinstitutet
endast i
speciella fall som centmmsanering.
Man kan därför konstatera att detta traditionella
instrument för genomförande av en socialt inriktad markpolitik
verkar ha övergivits
av nästan alla inklusiva

de socialdemokratiskt

styrda kommunerna.
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5. Upplåtelse

Kommun

med tomträtt

av bostadsmark

Bostadsmark

upplåtas med tomträtt

nästan alltid

då och då

Göteborg
Malmö

21

nästan aldrig

x
x

Burlöv

x

Salem

x

Sollentuna

x
x

Tyresö
Eskilstuna

x

Helsingborg

x

Linköping

x

Västerås
Kiruna

aldrig

x
x

Sandviken

x

Strängnäs

x

Surahammar

x

Bollnäs

x

Leksand

x

Stenungsund

x

Vetlanda

x

Vindeln

x

Tingsryd

x

dominerar,
tomträttsupplåtelse
upplåtelser.
alla
av

men försäljning

ökar och kan idag utgöra mer än en

tredjedel

Försäljning med full äganderätt är således den dominerande formen när kommunerna
överlåter mark för bostadsbyggande. Hur bestämmer de olika kommunerna vilket pris
Och vilken typ av
och bostadstomter
exploateringsmark
som skall sättas
marköverlåtelse
kan betraktas som typisk för en aktiv, socialt inriktad markpolitik
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Prissättningen
påverkas dels av kommunala
bostadspolitiska
mål och dels av
begränsande faktorer som tomtbeloppet vid statlig belåning och hyresnivån i de
nya
bostäderna. I sin prisssättning går kommunerna en balansgång mellan mål och faktorer
som verkar för högre markpriser och mål och faktorer som begränsar de priser
kommunen kan ta ut.
Avgörande
härvidlag är valet mellan skattefinansiering
och full kostnadstäckning,
mellan självkostnadsoch marknadsprissättning,
mellan att låta varje område bära sina
egna kostnader och subventionering
av dyrare områden eller svagare orter. Något
överförenklat
skulle man kunna säga att en socialt inriktad politik för marköverlåtelse
har lättare att acceptera skattefinansiering
och subventionering
och svårare att
acceptera marknadsinslag.
Men det är inte alltid lätt att avgöra vad som är socialt
inriktad politik,
t ex när det gäller valet mellan självkostnadsprissättning
och en
marknadsprissättning
vinst till det allmänna.
som eftersträvar indragning av oförtjänt
Kommunintervjuama
ger vid handen att grundprincipen är självkostnadstäckning.
När
det gäller marköverlåtelser
för bostadsbyggande säger sig nästan samtliga kommuner
i urvalet arbeta utifrån principen om full kostnadstäckning.
Mark- och exploateringsverksamheten skall inte skattefinansieras.
Man utgår ifrån markens inköpspris och
lägger
eventuella förvaltningskostnader.
Sedan räknas upp beloppet med en
räntekoefficient
eller med konsumentprisindexet.
Den enda kommun som enligt egen utsago inte tillämpar full kostnadstäckning
för
bostadstomter är Tingsryd. Vi måste ta hänsyn till konkurrens från andra kommuner,
säger man.
Men även om målet är full kostnadstäckning, är det
en annan sak om kommunen
faktiskt når dit. Ett generellt problem när det gäller att konstatera full kostnadstäckning
är att det kan vara svårt att skilja rena markkostnader från
en del exploateringskostnader. De allra flesta kommuner,
14 stycken, tror att de klarar att täcka sina
kostnader.
I några kommuner,
bl a Bollnäs och Vindeln, är det osäkert om kommunen
får
täckning för sina markkostnader.
I Bollnäs är problemet att man ligger mot taket för
tomtbeloppet. I Kiruna har man nog fått täckning för markkostnadema
tack vara låga
förvärvskostnader
under 1960- och 70-talen, men det kan bli ett problem inom
nya
förtätningsområden.
I Stockholmskommunema
Sollentuna och Tyresö är markkostnadema
svåra att täcka
grund av den höga prisnivån. Man lyckas i Sollentuna bara när det går att skapa
kombinationsprojekt
där bostäderna kan subventioneras av lokaler. På
rena bostadsexploateringar
blir det 10-15%
underskott. Tyresö har inte samma möjligheter
att
åstadkomma
kombinationsprojekt.
Det är lättare, sägs det, att
ekonomi
villabebyggelse
flerbostadshus. För Tyresös exploateringsverksamheten
än
som
helhet blir det en liten förlust.
I landsbygdskommunen
Tingsryd anser man att kommunen måste ta hänsyn till
konkurrens från andra orter i sin prissättning
av tomtmark. Därför tror man sig endast
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täckning

för hälften av mark-

och exploateringskostnadema.

idag, påpekar fyra
Av de 14 kommuner som säger sig täcka sina markkostnader
svårare
i framtiden om
bli
Malmö, Stenungsund och Västerås att det kan
Burlöv,
prisnivån fortsätter att stiga.
Reglerna för beräkningen
av underlaget för statlig belåning sätter gränser för
är det belopp som får ingå i låneunderlaget
kommunens prissättning. Tomtbeloppet
kommunvis av länsbostadsnämnden utifrån
fastställs
bostadslån.
Beloppet
för statligt
inom
ett tak som sätts av länsbostadsnämnden.
en utredning gjord av kommunen, men
räcker tomtbeloppet
tillkommit
för
Eftersom taket har
att pressa ner markprisema
efterfrågan.
områden
med
oftast inte till i
stor
även ha
kan kommunerna
och låneschablonen
självkostnadstäckningen
Utöver
Inom områden med stor
anledning att ta hänsyn till skillnader i marknadsvärdet.
efterfrågan kan marknadsvärdet vara betydligt högre än kommunens självkostnadspris
500
tomtbelopp. I Malmö t ex kan tomtbeloppet ligga
och länsbostadsnämndens
krkvm bostadsyta när marknadsvärdet är 2.000 krkvm. I vissa fall, och speciellt inom
förtätningsområden,
kan kommunen bli tvungen att betala ett pris som ligger högt över
tomtbeloppet. Även när kommunen har anskaffat marken billigt, vill man kanske hellre
dra in vinsten till kommunen än att låta den hamna hos en blivande fastighetsägare.
Malmö,
Många större kommuner, bl a Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Linköping,
Sollentuna och Västerås, talar om ett försiktigt närmande till marknaden. Man låter
marknaden slå igenom till viss del genom att attraktiva lägen får kosta mer.
Men det är inte alltid så att marknadsvärdet är högre än kommunens självkostnadspris.
I
Utanför centralorten kan marknadsvärdet understiga kommunens självkostnadspris.
vissa kommuner har man bestämt att bostadstomter i småortema skall subventioneras
eller via skattsedeln. Kommunen kan även
av den övriga exploateringsverksamheten
områden subventionera dyrare projekt
låta
billiga
välja
bostadspolitisk
skäl,
att
av
eller att låta småhustomter subventionera hyresbebyggelse.
skäl för att inte
bör nämnas att ett antal kommuner anger bostadspolitiska
Västerås vill
Göteborg
och
Burlöv,
I t ex Bollnäs,
tillämpa marknadsprissättning.
bostadsmark
eftersom
det
gäller
kommunen inte vara prisledande när
man anser att
trovärdighetsfråga,
säger man
priserna.
Det
är en
detta skulle bidraga till att driva upp
Helsingborg
kostnadskontroll.
närmar
hård
I
i Västerås, eftersom kommunen driver en
mån
bostadsrätter,
i
viss
villatomter
och
även
gäller
det
man sig marknadsvärdet när
Det skulle annars slå för
medan man håller sig till tomtbeloppet för hyresfastigheter.
hårt
hyran.
Slutligen

Markanvisning
en bild av en kommuns markpolitik
en fråga som kan ställas för att
Finns det några överordnade
gäller hur man anvisar mark för bostadsbyggande.
Vilka metoder används i val av
principer eller kriteria för val av byggherrekategori

Ytterligare
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eller byggherrekategorier

För det första kan konstateras att det är vanligt i socialdemokratiskt
styrda kommuner
att samtliga eller nästan samtliga anvisningar görs till allmännyttan
och de rikskooperativa företagen. Uteslutning av privata byggherrar verkar dock
vara mindre
vanligt nu än förr. I kommuner som Bollnäs, Burlöv,
Eskilstuna,
Helsingborg,
Linköping,
Malmö och Tyresö har, åtminstone tidigare, nästan alla kommunala
markanvisningar
gått till allmännyttan och de rikskooperativa
företagen. l norrlandskommuner
som Kiruna och Vindeln har det tidigare knappast funnits andra än
allmännyttan,
som har varit intresserade av att bygga.
I några av de större kommunerna
har det tidigare funnits ett kvotsystem
för
markanvisningar
till olika byggherrekategorier.
Detta system verkar ha upphört. I de
flesta kommunerna är det svårt att hitta några bestämda principer eller kriteria för val
bevisad kompetens. I Sollentuna
av byggherre. Några säger att valet grundar sig
försöker man få en blandning av upplåtelsefonner
inom byggherrekategorier
t ex att
HSB har både bostadsrätt och hyresrätt och att allmännyttan
även upplåter med
bostadsrätt.
På detta sätt kan en enda exploatör stå för
en hel grannskapsenhet med
blandade upplåtelsefonner.
Ett intryck idag är emellertid att de flesta kommuner saknar fasta principer för val
av
byggherre vid markanvisning.
Antingen görs anvisningar från fall till fall eller också
grundval av slentrianmässiga förhållanden till ett fåtal byggherrar där
man laborerar
med någon form av turordning.
Direktanvisning
innebär att det betraktas som en
självklarhet
att en viss byggherre skall
anvisningen.
Så är ofta fallet med
kommunens bostadsstiftelse,
görs nog efter förhandlingar.

särskilt

i mindre kommuner.

Men de flesta anvisningar

Några kommuner
- Göteborg, Malmö, Salem, Sollentuna och Stenungsund - har
prövat formella tävlingar vid ett flertal tillfällen. Andra har använt tävlingsformen
vid
enstaka tillfällen.
Någon typ av anbudsförfarande
har använts i Salem, Sollentuna,
Stenungsund och Strängnäs.
Om vi skulle försöka klassificera kommunernas markanvisningspraxis
den politiska
skalan skulle man kunna påstå att Bollnäs, Burlöv, Eskilstuna, Helsingborg,
Kiruna,
Linköping,
Malmö och Tyresö för en socialt inriktad politik eftersom de i stor
utsträckning
har uteslutit privata byggherrar från kommunala markanvisningar.
De
övriga 12 kommunerna
i urvalet har, av en eller annan anledning,
fört en mer
pragmatisk politik.

Klassificering

av kommunernas

markpolitik

Av de 20 undersökta kommunerna förefaller sex föra
Dessa
en s k aktiv markpolitik.
är Burlöv, Eskilstuna, Helsingborg, Linköping,
Malmö och Västerås. I en av dessa
kommuner
betonas betydelsen av kommunalt
markägande för att kunna styra
stadsbyggandet.
Det är viktigt för kommunen att ha egen mark för att den då blir
tillgänglig
vid rätt tidpunkt.
En stor markreserv är också viktig
för att kunna
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bytesaffärer. Om kommunen inte accepterar marknadens Spelregler och vill
skapa en konstgjord marknad, måste kommunen själv äga marken, sägs det.

genomföra

beroende bl a
för att bedriva markpolitik
har olika förutsättningar
Kommunerna
deras läge, utvecklingssituation
och politisk majoritet. Utöver den aktiva markpolitiken
politik. En mer pragmatisk politik med
kan man även urskilja en mer pragmatisk
förs av kommuner
större öppenhet för privata initiativ
som Leksand, Salem,
Stenungsund, Strängnäs, Tingsryd, Vetlanda och Vindeln.
För det första
Men det går inte alltid att entydigt klassificera en kommuns markpolitik.
målsättningen skilja sig från kommunens faktiska
kan den uttalade markpolitiska
där de
agerande i markfrågor. Detta märks framförallt hos en del Norrlandskommuner
ekonomiska realitetema kanske omöjliggör
ett fullföljande
av de politiska målsättningarna. Trots en uttalad ambition i kommuner som Kiruna, Bollnäs och Sandviken,
har man
och äga all mark för bostadsexploatering,
att föra en aktiv markpolitik
tvingats anpassa den faktiska politiken efter den ekonomiska verkligheten.
Två av dessa kommuner, Bollnäs och Sandviken, har relativt stor andel av planerade
Även bruksorten Surahammar
privatägd mark 66%
bostäder
resp 30-50%.
Västerås
utanför
verkar tillhöra denna grupp där ideologin har socialdemokratisk
förtecken, men där den praktiskt förda markpolitiken
är mer pragmatisk.
Ytterligare en faktor som kan göra det svårt att bestämma en kommuns markpolitiska
majoritetsförhållanden.
Helsingborg,
Malmö,
inställning
Göteborg,
är skiftande
Linköping
och Tyresö är exempel
kommuner där markpolitiken
har blivit en
politisk stridsfråga, och där den förda politiken växlar i större eller mindre grad
beroende
den aktuella politiska övervikten. Att vi befinner oss i en brytningstid vad
beträffar inställning till marknader, regleringar och den kommunala ekonomin märks
kommun som Västerås. Sollentuna kommun
även i en så stabilt socialdemokratisk
skiljer sig något från andra kommuner i urvalet med borgerlig eller skiftande majoritet
i samförstånd.
genom att man hela tiden har fört en aktiv markpolitik
har ändrats i riktning mot en mer pragmatisk praxis i
En utpräglat aktiv markpolitik
bl a Göteborg och Tyresö. I Göteborg fanns det tidigare politisk samstämmighet om
synen att kommunen skulle ha en markreserv, stå själv för exploateringen och upplåta
marken med tomträtt. En omsvängning inträffade omkring 1980 när de borgerliga
aktualiserade avyttring av markreserven.
Idag är det inte aktuellt
årens markprisutveckling

med försäljning av kommunens markreserv, men de senaste
har gjort kommunen mer medveten om markens ekonomiska
betydelse. Det betonas att markupplätelser ska göras
affärsmässiga grunder och att
med exploatörer för att ta del av värdestegman ska pröva olika samverkansformer
ringen som skapas.
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Tabell

Kommunernas

markpolitik

Kommun

politisk
majoritet

Göteborg

s

blandad

Malmö

s

aktiv

markpolitik

och tillämpning

ställer villkor
för undantag

Burlöv

s

aktiv

Salem

b

pragmatisk

nej

blandad

nej

blandad

nej

aktiv

nej
nej

Sollentuna

s

Tyresö
Eskilstuna

s

Helsingborg

s

aktiv

Linköping

b

aktiv

Västerås

s

aktiv

Kiruna

s

Norrländsk

nej

Norrländsk

nej

Sandviken

av markvillkoret

Strängnäs

b

pragmatisk

nej

Surahammar

s

Norrländsk

nej

Bollnäs

s

Norrländsk

nej

Leksand

b

pragmatisk

nej

Stenungsund

b

pragmatisk

nej

Vetlanda

b

pragmatisk

nej

Vindeln

b

pragmatisk

nej

Tingsryd

b

pragmatisk

nej

Som synes kan fyra av de sex kommunerna
som för en aktiv, socialt inriktad
i bemärkelsen ställa villkor för att medge
markpolitik
sägas tillämpa markvillkoret
till
lär avstyrka låneansökan med hänvisning
undantag. Inga
av kommunerna
markvillkoret.
Av övriga två kommuner med aktiv markpolitik tillämpas markvillkoret
är med
inte alls av Eskilstuna, medan i Helsingborg menar man att markvillkoret
indirekt

i förhandlingarna.

Utöver

dessa fyra

kommuner

säger sig även Göteborg

tillämpa

markvillkoret

i

355
27
omfattning.
Göteborg förde tidigare en utpräglat aktiv markpolitik,
och ekonomisk kris.
detta har förändrats av skiftande majoritetsförhållanden

begränsad

men
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EXPLOATERINGSSITUATTONER
I VILKA
VILKA
KRAV
ocn
MARKVILLKORET
UNDANTAG

TILLÄMPAS
STALLS

FOR

Fem av de 20 kommuner i urvalet, nämligen Burlöv, Göteborg, Linköping, Malmö och
hävdas huvudsakligen
Markvillkoret
Västerås, uppger att de tillämpar markvillkoret.
flerbostadshus
ombyggnaden
vid
två
nämligen
samt vid byggandet
situationer,
i
av
fråga
det
fall
förtätningsområden.
småhus
bägge
I
är
i
om redan planlagda
av
områden vilket gör det svårare för kommunen
att backa upp sina krav med
planmonopolet.
Dessutom är det i bägge fallen ofast fråga om någon form av egenregi
byggande.
endast vid ombyggnad eftersom andra
I Göteborg och Malmö tillämpas markvillkoret
kan utnyttjas vid nybyggnad. Det är i stort sett samma
styrmedel bl a planmonopolet
och Västerås även om man i t ex Västerås menar att
syn som råder i Linköping
i vissa nybyggnadsärenden.
figurerat som påtryckningsmedel
markvillkoret
Kraven som ställs i Göteborg, enligt kommunen med markvillkoret
som påtryckningshusen, medverkan
i de ombyggda
bl a lägenhetsfördelning
medel, omfattar
gårdssanering, köpeskillingskontroll
samt maximerad insats för bostadsrättslägenheter
i ombyggda

i

hus.

där vissa
I Malmö utvecklades en egen modell för hantering av ombyggnadsärenden
Dessutom
krav ställdes regelmässigt som villkor för undantag från markvillkoret.
avtal
handikappanpassning,
ställdes krav angående bl a kommunal bostadsförrnedling,
hiss, balkonger och dränering.
med hyresgästföreningen,
om förhandlingsordning
kom i 1984. Kommunen
alltsedan ROT-lånen
Linköping har tillämpat markvillkoret
ordnar saneringsmöten där man redogör för sina krav för att godkänna låneansökan.
och standardfrågor.
Ett tekniskt protokoll
Kraven omfattar
a lägenhetsförmedling
upprättas som överlämnas till fastighetsnämnden för beslut.
När det gäller frågan om säljarbyggda småhus har myndigheterna länge haft ögonen
så kallade kopplade kontrakt. Småhusföretag förvärva tomter, som de säljer vidare
villkor att tomtköparen även köper ett hus från
till enskilda bostadskonsumenter
företaget enligt särskilt kontrakt.
har tillämpats.
är det i sådana exploateringssituationer
som markvillkoret
aktualiseras när entreprenörer eller Småhusföretag förvärvar avstyckningsbara
tomter i småhusområden. Som villkor för att tillstyrka undantag från markvillkoret
med priskontroll
kräver kommunen att exploatören undertecknar ett exploateringsavtal
kommunal förmedlingsrätt.
och krav
I Burlöv
Villkoret

Även i Linköping har markvillkoret
åberopats i samband med styckebyggda egnahem
markvillkoret,
sig inte tillämpa
och Strängnäs kommun,
säger
anser att
som
markvillkoret
innebär en prispress för småhus som säljs med kopplade kontrakt.
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det
sällan åberopas i fråga om nybyggnad beror naturligtvis
Att markvillkoret
ställa
sina
planmonopolet
för
kunna
då
luta
sig
kan
att
faktum att kommunen
mot
finns med i bakhuvudet
krav. Men det påpekas ifrån Västerås t ex att markvillkoret
parterna i alla ärenden där privat mark skall exploateras.

Markvillkoret

och exploateringsavtal

medel
Markpolitiska
I en skrift utarbetad av Bostadsstyrelsen och Lantmäteriverket
1988:4, sid 61 hävdas att kommunen kan stödja
för kommunerna, LMV-meddelande
i områden där
markvillkoret
sig
när man vill förhandla fram ett gcnomförandeavtal
det redan finns plan, t ex sanering av innerstadskvarter.
bekräftar att en del kommuner använder markvillkoret
En byggentreprenör
som
maktmedel i förhandlingar om exploateringsavtal. I Burlöv används markvillkoret
som
där
exploatörer
påtryckningsmedel
för att
av småhus i förtätningsområden
Visserligen kan kommunen
detaljplan redan finns att teckna ett exploateringsavtal.
kräva planändring, men detta skulle vara dyrt och krångligt. Viktigast för kommunen
i dessa fall är att undvika gatubyggnadsansvar genom att i avtalet skriva över det
exploatören.
I t ex Västerås menar man att markvillkoret
Men denna fråga är inte oproblematisk.
eftersom de är två
inte bör användas som grund för att sluta exploateringsavtal
för plangenomförande.
väsensskilda
saker. Exploateringsavtalet
är ett instrument
och det prövas i första
Rättsliga grunder finns i PBL och anläggningslagstiftningen
och avtalslagen.
hand enligt kommunallagen
å andra
Markvillkoret
Rättslig
bostadspolitik.
tillämpningen
prövas av
att skaffa sig finansiellt

Priskontroll

sidan är ett
grund finns
Boverket och
stöd, hävdas

och
instrument för genomförande
av markombyggnadslåneförordningama
och
i ny- och
får inte bli en genväg
Regeringen. Markvillkoret
det.

och entreprenadform

tomtpris
Några kommuner
säger sig grunda en prövning
av exploatörens
markvillkoret.
I Linköping t ex reagerar kommunen när kostnaderna verkar för höga.
Detta
Man hotar med att avstyrka låneansökan med hänvisning dels till markvillkoret.
har resulterat i att tomtpriset tvingats ner i några fall och det fungerar som en signal
med
till marknaden. Tidigare granskade Malmö kommun tomtpriset och vägrade
statliga lån om det var för högt. Numera prövas inte fastighetsköpet
samma sätt.

Även i Göteborg, där markvillkoret
åberopas endast i ombyggnadsärenden,
säger man
markvillkoret.
sig grunda en köpeskillingkontroll
Dessutom ställer kommunen krav
i ombyggda hus. De får inte bli
en maximerad insats för bostadsrättslägenheter
dyrare räknat i insats plus kapitaliserad hyra än lägenheter i nybyggda hus. Västerås
tillämpar markvillkoret
ett liknande sätt i ombyggnadsärenden.
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Ett huvudkrav som har ställts av Burlövs kommun för undantag från markvillkoret
för salubjudna hus inte får överstiga pantvärdet.
att produktionskostnaden

är

Enligt en tillfrågad byggentreprenör ligger markvillkoret
som ett hot när byggföretagen
går ut och handlar mark. Kommunen kan säga att de inte kommer att medverka till
statlig belåning om priset är för högt. Tjänstemännen
i Strängnäs kommun är av
knappast tillämpats formellt fungerar det som
samma åsikt. Även om markvillkoret
Markägare och småhusföretag
en prispress när det gäller småhustomter.
vet att
kommunen synar markköpen och kan reagera
orimligt höga köpeskilling.
Det bedöms
markvillkoret.
möjligheterna

på
av en del jurister som mindre lämpligt att grunda en priskontroll
Då vore det lämpligare,
säger man, att hänvisa till de generella
att avstyrka en låneansökan som ges i låneförordningama.

När det gäller entreprenadform
har frågan ställts om kommunerna försöker motverka
egenregibyggandet
kräva att
genom att som villkor för undantag från markvillkoret,
exploatören väljer annan upphandlingsform.
Emellertid säger sig inga av de tillfrågade
kommunerna att det ställs krav angående entreprenadform.
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KOMMUNERNAS

SYN PÅ MARKVILLKORET

syn i detta liksom i föregående avsnitt
Inledningsvis
bör noteras att för kommunens
står synpunkter från kommunens exploateringschef eller motsvarande. Kommunens syn
När exploateringsborde stå i samklang med dess markpolitik.
markvillkoret
bör vara kvar, fördelades
cheferna eller motsvarande tillfrågades om markvillkoret
svaren som följer:
Tabell

7. Bör markvillkoret

Ja

vara kvar

Nej

Bollnäs

Eskilstuna

Burlöv

Leksand
Sollentuna
Stenungsund

Göteborg
Helsingborg
Linköping
Malmö
Strängnäs
Västerås
8

Tyresö
Vetlanda

6

Tar inte ställning
Kiruna
Salem
Sandviken
Surahammar
Tingsryd
Vindeln

6

Att så många som åtta kommuner är positiva och endast sex stycken negativa till
fortsatte existens kan verka förbryllande med tanke
markvillkorets
att endast fem
dessa
fem Burlöv,
markvillkoret.
tillämpa
Utöver
sig
säger
av 20 kommuner
och
Strängnäs
Västerås
Bollnäs,
Helsingborg
Malmö
och
Linköping,
Göteborg,
anser
markvillkoret
bör
kvar.
att
vara
sid 27 visar att markvillkoret
En jämförelse med tabell 6
som väntat har starkt stöd
Fem av dessa, nämligen
bland de sex kommuner som sägs föra en aktiv markpolitik.
bör vara
Burlöv, Helsingborg, Linköping, Malmö och Västerås anser att markvillkoret
inte behövs framöver. Eskilstunas
kvar, medan en, Eskilstuna, anser att markvillkoret
syn är intressant eftersom det innebär att en kommun kan föra en aktiv markpolitik
utan att tillämpa

markvillkoret.

Att Bollnäs och Helsingborg, två kommuner som knappast tillämpar markvillkoret,
ändå menar att det bör vara kvar kan verka ologiskt. Men både kommunerna har för
inte tillämpas
majoritet. Och trots att markvillkoret
närvarande socialdemokratisk
i
direkt i dessa kommuner,
säger de tillfrågade
att det finns med underförstått
förhandlingarna.
Även i Strängnäs, en borgerligt styrd kommun med en pragmatisk markpolitik,
finns
Återigen
markvillkoret
ligger
i
förståelse
i
vissa
lägen.
markvillkoret
sägs
för
att
en
markägare och företag vid
bakgrunden, och att det borde finnas kvar som prispress
tomtförsäljning
för styckebyggda småhus.
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markvillkoret.
De
Det finns ett tydligt samband mellan invånarantalet och synen
tillfrågade tjänstemännen i samtliga av de sex kommunerna i urvalet som har fler än
100.000 invånare anser att markvillkoret
bör vara kvar. Däremot är de två kommunerna med mellan 50.000 och 100.000 invånare, nämligen Eskilstuna och Sollentuna,
negativa till markvillkoret.
Tjänstemännen i de minsta kommunerna i urvalet har inte
viljat uttala sig eftersom de saknar erfarenhet av markvillkoret.
Motiven för att ha kvar markvillkoret
är av tre slag. I några kommuner pekar man
effekt. I andra hänvisas till de möjligheter
markvillkorets
förmodade prisdämpande
krav framförallt
när det
att ställa bostadspolitiska
som ges genom markvillkoret
gäller ombyggnad. I åter andra ser man markvillkoret
som ett mer allmänt styrmedel
som ger kommunen ökad styrka i förhandlingar.
har en
Beträffande prisdämpning
säger man exempelvis i Bollnäs att markvillkoret
hålla
råmarkspriset.
Linköping
positiv funktion
I
genom att
anser man att
ner
styckebyggda
egnahem eftersom
markvillkoret
har en prisdämpande
effekt
exploatören vet att han kan tvingas visa sin kalkyl. Denna syn delas i Strängnäs där
bör vara kvar som köpeskillingskontroll
för småhusman menar att markvillkoret
säljs
kopplade
särskilt
de
med
kontrakt.
tomter,
som
krav, har Göteborgs fastighetsnämnd fått i uppdrag att
När det gäller bostadspolitiska
utarbeta riktlinjer för tillämpning av markvillkoret
som ett led i att förverkliga stadens
målsättningar ur budgetskrivningen
bostadspolitiska
för 1991. I Linköping
nämns
särskilt de möjligheter som ges genom markvillkoret
att ställa krav i ombyggnadssammanhang. Det hävdas att kopplingen till markvillkoret
gör det möjligt att ingripa tidigt
ekonomi och teknik.
och få en helhetsgrepp
Slutligen hänvisar man i några kommuner till den ökade styrkan markvillkoret
ger vid
exploateringsförhandlingar.
Det gör det lättare att förhandla Helsingborg
och det
upplevs som ett extra politiskt stöd Linköping.
I Malmö anser man att markvillkoret
varit bra för kommunen att ta till när det kniper och i Västerås hävdas att det
garanterar kommunen inflytande samt möjliggör politisk styrning av bostadsbyggandet.
Det är svårt att se hur man kunde åstadkomma samma möjlighet för kommunen att
ställa villkor
annat sätt.
Men andra menar att markvillkoret
är onödigt, åtminstone i den egna kommunen. I
kommuner som Eskilstuna och Tyresö anser exploateringscheferna
att markvillkoret
Problemen kan lösas med planmonopolet och en aktiv markpolitik.
En
är överflödigt.
nackdel med markvillkoret
kommuner att vara passiva när det gäller
är att det kan
markförsörjning.
I Sollentuna menar man att markvillkoret
är marginellt och att det är svårt att se vad
kommunen
skulle vinna. Det är inte ett bra instrument för att begränsa priser.
Möjligen kan det användas för att statuera exempel
förtätningsmark.
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EFFEKTER

MARKVILLKORETS

effekter genom att undersöka i vilken
Man skulle kunna försöka mäta markvillkorets
är
mån de uttalade syftena har realiserats. Problemet är att orsakssammanhanget
ingår som en del i ett lappverk av regler
mycket svagt. Ett skäl är att markvillkoret
påverka bostadsbyggandet.
som kommunerna och staten har till sitt förfogande för att
en viss
Det är inte alltid möjligt att avgöra vilket medel som har åstadkommit
observerad

effekt.

knappast tillämpas direkt utan indirekt och
Ytterligare ett problem är att markvillkoret
påverkas byggföretagens handlande av deras vetskap om
underförstått.
Möjligtvis
markvillkoret.
Men detta är väldigt svårt att bevisa.
Uppgifterna från de 20 tillfrågade kommunerna ger ändå ett underlag för en analys av
i förhållande till de uppgivna syftena, nämligen:
tillämpning
markvillkorets
att underlätta
2.

för kommunerna

att begränsa markkostnader
att begränsa byggherreatt främja

att förvärva

mark för bostadsbyggande,

för bostadsbyggande,

och entreprenadkostnader

och

mål,

andra bostadspolitiska

i försök att uppnå
skulle kunna tillämpas
I det följande diskuteras hur markvillkoret
dessa
Här bortses ifrån
tillämpats
sätt.
villkoret
har
huruvida
dessa syften samt
markvillkoret
tillämpa
har
kommunerna
möjlighet
den
att
genom att helt enkelt
som
bostadsbyggande.
för
all
mark
förvärva

Syfte

Att underlätta

för kommunerna

att förvärva

mark

för bostadsbyggande.

skall underlätta för kommunen att förvärva bostadsmark genom att
Markvillkoret
utestänga andra aktörer från marknaden. Fördelen för kommunerna är dels att de inte
marken senare
behöver bygga upp så stora markreserver - de kan alltid komma
hållas
markpriset
kan
dels
markvillkoret
och
hävda
att
en lägre nivå.
att
genom
Markvillkoret

skulle kunna bidra till detta syfte genom att:

kommunen
byggföretag

avstyrker

statligt

bostadslån för exploatering

privat

mark.

påverkas att avstå från köp av mark för bostadsbyggande.

När det gäller det första sättet ovan konstateras i denna utredning att avstyrkan av
Gunnar Stahre
statliga lån knappast förekommer med hänvisning till markvillkoret.
menar att ärenden där kommunen avstyrkt låneansökan förekommer knappast eftersom
byggherren vet att det är meningslöst att lämna in en ansökan när projektet inte
inte i
Numera används markvillkoret
överenstämmer med kommunens intentioner

362
34
syfte att eliminera eller försvåra byggandet
privatägd mark. Det är inte otroligt att
företag avstår från att köpa mark
grund av befarade svårigheter med belåning av
bostadsbebyggelse,
men då är det knappast enbart markvillkoret
som oroar dem.
Samtidigt
anledning
tillräckliga

bör noteras att de flesta kommunerna, under 1980-talet
inte haft större
förvärva
för
bostadsbyggande
mark
eftersom
de
i
allmänhet
redan hade
att
reserver.

Det konstateras ovan i avsnitt 2 att kommunen själv är den dominerande ägaren av
råmark för bostadsbyggande i nästan samtliga undersökte kommuner. l de
fall där
kommunerna
har små markreserver
finns ortspecifika
förklaringar.
Tillgång
till
exploateringsbar
mark för bostadsbyggande
är för närvarande inte något större
problem. Undantaget är de kommuner där marken rent fysiskt håller
att ta slut.
Förutom i några fall där kommunen sedan gammalt innehaft donationsjord, har största
delen av de kommunala markreserverna förvärvats under 1960- ocheller l970-talen.
Markvillkoret
förefaller inte ha spelat någon större roll för kommunernas markförvärv.
När det gäller exploatörsmark
några
platser där det finns större
är det endast
innehav. Huvudintrycket
är att privata exploatörer hittills inte önskat eller inte lyckats
skaffa sig råmark för exploatering
i någon större omfattning
under 1980-talet.
Situationen är eller har varit annorlunda beträffande ombyggnadsobjekt
och tomter i
förtätningsområden
där många byggföretag återfinns bland ägarna. Detta förklarar
varför

markvillkoret

har tillämpats

i ombyggnads-

och förtätningssammanhang.

Under

1970- och 80-talen har större delen av bostadsbyggandet
i Sverige skett
kommunägd mark. Andelen varierar med bostadstyp, över tid och från kommun till
kommun. Uppgifter som bygger
skilda och tyvärr delvis ojämförbara
källor tyder
kommunfönnedlad
mark har minskat från kring 80%
att andelen lägenheter
under 1970-talet till drygt 70% i slutet av 198O-talet.7
Skälet härtill kan knappast vara det att kommunerna saknar markreserver.
Tvärtom
förefaller kommunernas framförhållning
i allmänhet vara god när det gäller råmark för
bostäder. En möjlig förklaring
till den sjunkande andelen bostäder
kommunägd
mark skulle kunna vara att byggandet under perioden har koncenterats till saneringsoch förtätningsområden
där privata ägare dominerar.
Det är i så fall sannolikt att bostadsbyggande
kommunägd mark åter ökar under
1990-talet.
Enligt en grov uppskattning utifrån bostadsförsörjningsprogrammen
i 14
av de här undersökta kommunerna kommer i början av 1990-talet mer än 70% av
planerade bostäder byggas
kommunfönnedlad
mark. Andelen sägs vara lägre än
70% i endast 5-6 mindre kommuner.
Sammanfattningsvis
kan konstateras att detta syfte
- att underlätta kommunernas
markförvärv
har
inte
huvudfråga
varit
under
1980-talet.
För det första hade de
en
flesta kommunerna
tillräckligt
För det andra kan tänkas att
stora markreserver.
inställningen till byggande
privatägd mark blev mer positiv
många håll. Numera
används

markvillkoret

knappast

i syfte

att eliminera

eller

försvåra

byggandet
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privatägd

mark.

Det är inte otänkbart att företag fortfarande kan avstå från att köpa mark av rädsla för
lån, men då är det knappast enbart markvillkoret
som oroar dem.
att inte
Frågan kan också ställas om det borde vara en självändamål för kommunerna att ha
kommunförmedlad
mark. Till
en stor markreserv och hög andel bostadsbyggande
kommunförmedlad
syvende och sist är det ganska ointressant om bostäderna byggs
annat sätt
mark så länge det inte kan bevisas att sådana bostäder blir billigare eller
privatägd mark.
bättre än de som byggs

Syfte 2: Att

begränsa

markkostnader

för bostadsbyggande.

Ur värdcsynpunkt kan marken grovt indelas i tre kategorier: jord- och skogbruksmark
och skogsmark som ska exploateras
mark som inte ska bebyggas, råmark jordjordoch
Markvärdena
och annan tätortsmark.
samt bebyggda fastigheter
medan värdet
håller ungefär samma nivå i hela landet 1 - 3 krkvm
skogbruksmark
råmark variera med det geografiska läget och tidpunkt för exploatering.
är marken billigast
Av de undersökta kommunerna
nivån
särskilt mycket
inte
sedan
varierar
krkvm,
men
mellan
Nivån
ligga
verkar
storstäderna.
tre och fem
av
t 0 m kring större städer som Eskilstuna, Linköping
allt efter läge och tidpunkt för
variation förekommer,
storstäderna.

i Kiruna och Vindeln
ca 2
förrän man kommer i närheten
kronor i de allra flesta orterna,
och Västerås. Mycket större
i närheten av
exploateringen,
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Tabell

8. Ungefärliga

råmarksvärden

i kommunerna

Göteborg

5-50

Malmö

5-15

Burlöv

3

Salem

90-400*

Sollentuna

50

krkvm

Tyresö
Eskilstuna
Helsingborg

Linköping
Västerås
Kiruna
Sandviken
Strängnäs
Surahammar
Bollnäs
Leksand
Stenungsund
Vetlanda
Vindeln

1,5-3

Tingsryd

några få köp i nivå 5-6 kr, annars verkar nivån ligga mellan 25-50
medeltal

för mark som ska bebyggas relativt

Stockholm

begär 300-400

krkvm,

krkvm.

snart är 10 krkvm.

men Salem är inte beredd att betala mer än ca

90 krkvm.

Om markvillkoret
skulle hävdas konsekvent i en kommun, skulle all konkurrens om
mark för bostadsbyggande elimineras. Genom att det bara finns en tänkbar köpare som
dessutom har möjlighet att bestämma hur marken får användas, kan priset hållas
bostadskostnadema och underlättar samtidigt för
en låg nivå. Detta inverkar direkt
kommunen

att föra en aktiv markpolitik

syfte

1 ovan.
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att begränsa markkostnadema
genom att:

Syftet

kommunen
byggföretag

avstyrker

skulle kunna uppnås med hjälp av markvillkoret

statligt bostadslån för exploatering

privat

mark.

påverkas att avstå från köp av mark för bostadsbyggande.

bostadslån
kommunen tillstyrker
överstiger t ex länsbostadsnämndens

villkor att inköpspriset
schablon.

för marken

inte

Det kan mycket väl
har diskuterats ovan under syfte
De två första möjligheterna
hända att företagen avstår från dyr mark eftersom de vet att det kan bli svårt att
kostnaderna godkända i låneunderlaget. Emellertid är detta inte primärt en följd av
låneansökan med
markvillkoret
utan av andra lånercgler. När det gäller avstyrkan av
förekommer detta sällan eller aldrig.
hänvisning till markvillkoret,
genom sin blotta existens,
om det skulle kunna bevisas att markvillkoret,
försvårar för kommunens konkurrenter att förvärva mark och att det således underlättar
är det inte säkert att detta skulle ha någon större betydelse
kommunens markförvärv,
Kommunerna har alltmer sällan råd att bortse från marknadsvärför markkostnadema.
av mark garanterar lägre
det vid överlåtelser. Påståendet att kommunal förmedling
lånestatistiken
kostnader sätts i fråga bl a av uppgifter ur

Även

låga
På exploatörssidan anser man att en del kommuner försöker hålla orealistiskt
20
ändrats
knappast
krkvm
5
På många platser har prisnivån 3 råmarkspriser.
med
höjning
hävdar att man borde åtminstone kunna acceptera en
år. Exploatörerna
Även med en så låg exploateringsgrad
konsumentprisindexet.
som 0,2, skulle en
med endast ca
produktionskostnaden
fördubbling
av markpriset till säg 10 krkvm öka
eller 0,5%.
50 krBTA
Men kommunen kan även påverka markkostnader mer direkt med stöd av markvillkointe
villkor att köpeskillingen
ret. Det händer att kommuner tillstyrker låneansökan
åtminstone
tre,
urvalet
utövar
i
de
20
kommunerna
Av
bedöms vara oskäligt hög.
Västerås
och
Göteborg
I
köpeskillingkontroll.
Västerås,
och
Göteborg, Linköping
gäller det enbart bebyggda fastigheter där statligt lån söks för ombyggnad. I Linköping
har man även i fråga om styckebyggda småhus pressat exploatören med hot om att
tillämpa markvillkoret.

spekulationsköp
Malmö kommun har också reagerat
av mark för småhus, men
Under slutet
utan expropriation.
medlet att angripa detta har inte varit markvillkoret
för mellan 60-200 krkvm,
mark
småhusföretag
köpt
som av
1980-talet
har
av
använda
åter
funderar
att
oacceptabelt.
Kommunen
helt
kommunen
anses vara
En fördel med att använda
expropriation
för att tvinga ner nivån till ca 10 krkvm.
är att man kan ingripa tidigare med det
jämfört med markvillkoret
expropriationshotet
förre.
Frågan är om köpeskillingkontroll

är en legitim

användning

av markvillkoret.
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Syfte

Att

begränsa

byggherre-

och entreprenadkostnader.

Ett företag som äger mark kan bli byggherre tack vara sitt markinnehav. Markvillkoret
är tänkt att ge kommunen större möjlighet att bortse från eventuellt markinnehav vid
val av byggherre. Då kan större hänsyn tas till företagets lämplighet som byggherre
eller förvaltare. Detta förväntas leda till att bostäder oftare byggs och förvaltas
av
kompetenta byggherrar med följd att kostnaderna sjunker.
Vidare genomförs
exploatering
exploatörsmark
ofta i egen regi. Genom att
byggherre och entreprenör är densamma förekommer ingen anbudskonkurrens.
Man
befarar att detta kan leda till höjda kostnader för bostadsbyggandet. Markvillkoret
är
ett sätt att tvinga byggföretagen att tävla om entreprenader. Hår överlappar markvillkoret och konkurrensvillkoret.
Syftet skulle kunna uppnås med hjälp av markvillkoret
kommunen

avstyrker

kommunen tillstyrker
i egen regi.
byggföretag
Kommunen

statligt

genom att:

bostadslån för exploatering

bostadslån

villkor

privat

att exploateringen

påverkas att avstå från köp av mark
anvisar mark i större utsträckning.

för

mark.

inte genomförs

bostadsbyggande.

Återigen kan konstateras

att avstyrkan av lån med hänvisning
till markvillkoret
inträffar
sällan eller aldrig. Vad gäller möjligheten
villkor
att tillstyrka
att
exploateringen
inte genomförs i egen regi, kan också konstateras att inga av de 20
kommunerna i urvalet ställer sådana villkor.
Skälet kan vara att de flesta kommunerna inte ser någon anledning att hindra egenregi
projekt. Lånestatistiken visar inte något tydligt samband mellan entreprenader i
egen
regi och högre kostnader.
Utvecklingen
under 1980-talet har inte gått mot en ökad kommunal anvisning av
bostadsmark, snarare tvärtom. Men även om den kommunala anvisningen hade ökat,
är det långt ifrån säkert att detta hade garanterat att mer kompetenta byggherrar och
förvaltare fick anvisningama. Ytterst
kommuner använder byggherretävlingar
eller
anbudsförfarande

vid anvisning

och försäljning

av mark.

I många socialdemokratiskt
styrda kommuner tilldelas mark endast allmännyttiga
och
rikskooperativa
företag. Även i många borgerligt styrda kommuner anvisas kommunal
mark i första hand till allmärmyttan.
De allra flesta anvisningar
görs efter förhandlingar
skilda bevekelsegmnder.
Särskild kompetens hos byggherren hävdas i
fall.
ytterst

Sammanfattningsvis
kan konstateras att markvillkoret
inte tillämpas för att påverka
valet av byggherre eller entreprenör och att även om så vore fallet är det tveksamt att
detta skulle garantera lägre produktionskostnader.
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Syfte 4: Att

främja

andra

bostadspolitiska

mål.

har i ökande grad blivit ett stöd för kommunerna när de önskar ställa
Markvillkoret
Sådana krav kan bl a beröra omkrav
olika bostadspolitiska
en exploatör.
får
eller priset som exploatören
kommunal bostadsförrnedling
byggnadsstandard,
begära för producerade bostäder.
när det
markvillkoret
görs framförallt
Kopplingen
av sådana krav till undantag från
hävda
kraven
svårare
då
kan vara
att
är fråga om redan planlagd mark eftersom det
med stöd i kommunens planmonopol.
Detta syfte skulle kunna uppnås med hjälp av markvillkoret
kommunen
uppfylls.

tillstyrker

bostadslån

villkor

genom att:

att vissa bostadspolitiska

krav

överhuvudtagit tillämpas idag är det som ett påtryckningsmedel för
När markvillkoret
Det fjärde syftet, att
krav eller köpeskillingskontroll.
bostadspolitiska
att tvinga fram
blivit huvudsyftet
har
dominerande.
Detta
helt
blivit
mål,
har
främja bostadspolitiska
markvillkoret.
tillämpar
fortfarande
för de kommuner som
Det paradoxala har därmed inträffat, att bestämmelsen tillämpas aldrig eller nästan
aldrig för att åstadkomma det ursprungliga syftet, nämligen att hindra bostadsbyggande
huvudsakligen genom undantag och de
privat mark. Istället fungerar markvillkoret
exploatören i förhandlingarna.
ställa
krav
härmed
möjligheter som
ges att
I själva verket skulle de allra flesta av dessa krav, om inte samtliga, kunna ställas även
har kommunerna
Enligt jurister vid Svenska kommunförbundet
utan markvillkoret.
inklusive för
grunder
olika
rad
att avstyrka
möjlighet genom låneförordningama
en
högt markpris. Kommunen skulle även kunna hänvisa till bostadsförsörjningsförordningen för att kunna ställa krav angående ombyggnad.
för att ställa bostadspolitiska
Det bör också tilläggas att tillämpningen av markvillkoret
tillämpas av några
krav är ingalunda någon omfattande företeelse. Markvillkoret
ombyggnadsverksamheten
i ombyggnadssammanhang. Nu när
kommuner framförallt
de flesta håll.
aktualitet
har minskat kraftigt förlorar markvillkoret
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SAMMANFATTNING
Syftet med denna utredning är att ge ett underlag för utvärdering av markvillkoret
såsom det tillämpas idag. Tillämpningen
i ett urval kommuner
av markvillkoret
beskrivs och analyseras mot bakgrund av den kommunala markpolitiken.
Försök görs
vidare att analysera markvillkorets
utifrån
effekter
dess förmodade
syften. I
utredningen behandlas följande frågor:
Tillämpning

av markvillkoret:

När och hur tillämpas
Vilka

vilka kommuner

villkoret

markvillkoret

krav ställs för att medge undantag

Kommunernas

inställning

Markvillkorets

syften och effekter.

Tillämpning

tillämpar

till markvillkoret.

av markvillkoret

I en studie från Boverket påpekas att markvillkoret
vilken
är uppfyllt när den mark
uppförs har förvärvats
från kommunen.
ett bostadsprojekt
Tillämpningen
av
markvillkoret
innebar då att kommunerna
förde en så aktiv markpolitik
att de
behärskade bostadsbyggandets markförsörjning.
Men idag kan kommunerna tillämpa
markvillkoret
annat sätt än att faktiskt förvärva all mark för bostadsbyggande. Man
kan avstyrka ett bostadslån med hänvisning till att sökande inte förvärvat marken från
kommunen och man kan tillstyrka
bostadslånet under vissa villkor.
Att kommuner avstyrker ett bostadslån med hänvisning till markvillkoret
händer ytterst
sällan. Inga av de 20 kommunerna i urvalet har gjort det. Man kan emellertid inte
utesluta att en del projekt ändå stoppas indirekt av markvillkoret.
Vanligaste förefaller det vara att kommunen släpper
markvillkoret
helt, d v s att
undantag utan att ställa några krav
exploatören minst 13 av de
man tillstyrker
tillfrågade kommunerna.
Fem av de tillfrågade säger sig tillämpa markvillkoret
genom
att ställa krav som villkor för dispens.
Slutligen

kan nämnas att två kommuner som visserligen inte kopplar några villkor
direkt till undantag från markvillkoret,
ändå påstår att vetskapen om markvillkoret
finns med som underförstått faktor i förhandlingarna.
Det är kanske fel att säga att
kommunerna i dessa fall har tillämpat
markvillkoret.
Däremot är det säkert riktigt att
markvillkorets
existens stärker kommunens förhandlingsposition.
Kommunernas markpolitik
har klassificerats utifrån markägoförhållanden,
andelen av
bostadsbyggandet
kommunägd
mark, inslaget av tvång i markförvärv,
hur
markvärdet fastställs vid kommunala överlåtelser samt politisk majoritet och markpolitisk inställning.
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Dessa
Sex av de 20 undersökta kommunerna kan sägas föra en s k aktiv markpolitik.
Malmö
Helsingborg,
Linköping,
och Västerås. En mer
Eskilstuna,
är Burlöv,
pragmatisk
politik med större öppenhet för privata initiativ förs av kommuner som
Leksand, Salem, Stenungsund, Strängnäs, Tingsryd, Vetlanda och Vindeln. Trots en
uttalad ambition i kommuner som Kiruna, Bollnäs och Sandviken, att föra en aktiv
har man tvingats anpassa den
markpolitik
och äga all mark för bostadsexploatering,
Helsingborg, Malmö,
ekonomiska
verkligheten.
Göteborg,
faktiska politiken efter den
markpolitiken
har blivit en
exempel
kommuner
där
Linköping
och Tyresö är
mindre grad
växlar
i
eller
politisk stridsfråga,
där
den
förda
politiken
och
större
beroende på den aktuella politiska övervikten.
säger sig
Fyra av de sex kommunerna som för en aktiv, socialt inriktad markpolitik
tillämpa markvillkoret
i bemärkelsen ställa villkor för att medge undantag. Utöver
i begränsad
dessa fyra kommuner säger sig även Göteborg tillämpa markvillkoret
omfattning.
Det är således fem av de 20 kommuner i urvalet, nämligen Burlöv,
Göteborg, Linköping, Malmö och Västerås, som uppger att de tillämpar markvillkoret.

När och hur

tillämpas

markvillkoret

hävdas huvudsakligen i två situationer, nämligen vid ombyggnaden
av
flerbostadshus
I bägge fall är
samt vid byggandet av småhus i förtätningsområden.
det fråga om redan planlagda områden vilket gör det svårare för kommunen att backa
Dessutom är det i bägge fallen ofast fråga om
upp sina krav med planmonopolet.
någon form av egenregi byggande.

Markvillkoret

Hur tillämpas

markvillkoret

Avstyrker bostadslån när
markvillkoret
uppfyllt

0 kommuner

-

Ställer krav
exploatören
som villkor för att lämna
dispens.

5 kommuner

Burlöv, Göteborg,
Linköping, Malmö,
Västerås.

Ställer inga krav för dispens.

13 kommuner

Eskilstuna, Kiruna,
Leksand,Salem,Sandviken,Sollentuna, Stenungsund,Strängnäs,Surahammar, Tingsryd, Tyresö, Vetlanda,
Vindeln.

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

2 kommuner

Bollnäs, Helsingborg.

Vilka
Kraven

krav

ställs för att medge undantag

som kommuner

säger sig ställa med stöd av markvillkoret

omfattar

a
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prövning
saluförda
kommunal

av inköpspriset
bostäderna
fönnedlingsrätt

för marken

till nya-

ocheller

priskontroll

eller ombyggda

hiss, balkonger,
en rad ombyggnadskrav:
handikappanpassning
och förhandlingsordning

beträffande

de

lägenheter

lägenhetsfördelning,
dränering,
med hyresgästförening.

När det gäller entreprenadforrn har frågan ställts om kommunerna försöker motverka
kräva att
egenregibyggandet
genom att som villkor för undantag från markvillkoret,
Emellertid säger sig inga av de tillfrågade
exploatören väljer annan upphandlingsfonn.
kommunerna att det ställs krav angående entreprenadfonn.

Kommunernas

inställning

till markvillkoret

I vissa kommuner betraktas markvillkoret
som orelevant eftersom den byggbara
marken till övervägande del ägs av kommunen eller de enskilda tomtägarna. Det är
privat mark är ytterst
helt enkelt så att omfattningen
av bostadsbyggandet
begränsad i många kommuner. I ett antal mindre kommuner med svag efterfrågan är
man mån om att uppmuntra alla initiativ till bostadsbyggande. Dessa kommuner har
därför inte funnit någon anledning att tillämpa markvillkoret.
sannolikt spelat
I åter andra kommuner har politiska betänkligheter mot markvillkoret
mål genom frivilliga
en roll. Man anser sig kunna uppnå sina bostadspolitiska
Några kommuner
överenskommelser.
anser dessutom att det finns tillräckliga
styrmedel att genomföra bostadsförsörjningsprogram
även utan markvillkoret.

Åtta

kommuner
uppger sig vara positiva och endast sex stycken negativa till
markvillkorets
fortsatte existens medan ytterligare
sex stycken tar inte ställning
med
eftersom de saknar egna erfarenheter. Att åtta är positiva kan verka förbryllande
Skälet
markvillkoret.
tillämpa
tanke
att endast fem av de 20 kommunerna säger sig
kan vara att markvillkoret
är ett styrmedel, som finns kostnadsfritt till kommunernas
får
förfogande. De
använda det om de så önskar och det ger ökad förhandlingsmakt.
så
därför
konstigt att kommunala tjänstemän vill ha det kvar.
inte
Det är

starkt stöd bland de kommuner som sägs föra en aktiv
Som väntat har markvillkoret
bör vara kvar, medan en anser att
markpolitik.
Fem av sex anser att markvillkoret
markvillkoret
inte behövs framöver. Det finns ett tydligt samband mellan invånarantal
och syn
markvillkoret.
I samtliga sex kommunerna med fler än 100.000 invånare
tillfrågade
de
tjänstemännen
bör vara kvar. Däremot är de två
att markvillkoret
anser
kommunerna med mellan 50.000 och 100.000 invånare negativa till markvillkoret.
Tjänstemännen i de minsta kommunerna i urvalet har inte viljat uttala sig eftersom de
saknar erfarenhet

av markvillkoret.

Motiven för att ha kvar markvillkoret
är av tre slag. I några kommuner pekar man på
effekt. I andra hänvisas till de möjligheter
markvillkorets
förmodade prisdämpande
bostadspolitiska
markvillkoret
ställa
krav framförallt
när det
att
som ges genom
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gäller ombyggnad. I åter andra ser man markvillkoret
som ett mer allmänt styrmedel
Att kommunen har möjlighet att
som ger kommunen ökad styrka i förhandlingar.
stoppa ett lån när man inte själv förfogar över marken ses som en psykologisk fördel.
Men andra menar att markvillkoret
är onödigt, åtminstone i den egna kommunen.
Markvillkoret
är inte något bra instrument för att begränsa priser, sägs det. Möjligen
kan det användas för att statuera exempel
förtätningsmark.
Problemen kan lösas
med planmonopolet
och en aktiv markpolitik.

Markvillkorets

syften

och effekter

Här nedan diskuteras kommunernas tillämpning och markvillkorets
effekter utifrån de
viktigaste syften som har förts fram som motiv för markvillkoret.
Ett problem när det
gäller utvärdering av markvillkoret
är att syftena har varit otydliga och har skiftat över
tiden. Detta betyder att några av de angivna syftena kan vara mindre aktuella idag.
Syftena är:
att underlätta

för kommunerna

att begränsa

markkostnader

att begränsa

byggherre-

att främja

andra

att förvärva

mark

för bostadsbyggande.

för bostadsbyggande.
och entreprenadkostnader.

bostadspolitiska

Syftena kan uppnås
olika sätt, vilket
från kommun till kommun. Markvillkoret

mål.
också bidrar till att tillämpningen
kan bidra till att uppnå syftena

skiljar

sig

fyra sätt:

Stift
A.

kommunen förvärvar
för bostäder

B.

byggföretag påverkas att avstå från köp
av mark för bostadsbyggande.

1 - 3

C.

kommunen avstyrker statligt bostadslån
för exploatering
privat mark.

1 - 3

D.

kommunen tillstyrker
vissa villkor.

2 - 4

Att underlätta
Under 1960markvillkorets

för

all exploateringsmark

1 - 4

bostadslån under

kommunerna

att förvärva

mark jör

bostadsbyggande.

och 1970-talen skaffade kommunerna mycket stora markreserver. Efter
införande i mitten av 1970-talet ökade andelen bostadsbyggande
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har troligen bidragit till denna
kommunförmedlad
mark dramatiskt. Markvillkoret
hade fått det avgörande
under
1980-talet,
efter
kommunerna
utveckling.
Men
bostadsbyggande
nedgång
andelen
i
markvillkoret,
skedde
inflytandet
över
en
kommunförmedlad
mark.
Att underlätta för kommunerna att förvärva mark har inte varit en huvudfråga under
1980-talet.
För det första hade de flesta kommunerna tillräckligt
stora markreserver.
privatägd mark blev mer
För det andra kan tänkas att inställningen till byggande
knappast i syfte att eliminera
många håll. Numera används markvillkoret
positiv
privatägd mark.
eller försvåra byggandet
Det är inte otänkbart att företag fortfarande kan avstå från att köpa mark av rädsla för
lån, men då är det knappast enbart markvillkoret
att inte
som oroar dem.

Frågan kan också ställas om det borde vara en självändamål för kommunerna att ha
kommunförmedlad
mark. Till
en stor markreserv och hög andel bostadsbyggande
kommunförmedlad
syvende och sist är det ganska ointressant om bostäderna byggs
mark så länge det inte kan bevisas att sådana bostäder blir billigare eller
annat sätt
privatägd mark.
bättre än de som byggs

Att begränsa

markkostnader

för

bostadsbyggande.

för
Många anser att markvillkoret
har bidragit till att begränsa markkostnader
spelat
markvillkoret
bostadsbyggande. Fler av de tillfrågade i denna studie hävdar att
varit av
en sådan roll och de tillfrågade i Boverkets studie hävdar att markvillkoret
expansiva
regioner.
En
avgörande betydelse för den måttliga markprisökningen
även i
ökade
markkostnaderna
påvisa
möjlig invändning kan vara att det inte går att
att
under 1980-talet
än i
där markvillkoret
inte tillämpats
snabbare i kommuner
tillfrågade
i
denna
de
markvillkoret.
Endast
kommuner som aktivt tillämpat
tre av
studie, nämligen Göteborg, Linköping och Västerås, säger uttryckligen
att de utövar
en köpeskillingkontroll

med stöd av markvillkoret.

Även

genom sin blotta existens,
om det skulle kunna bevisas att markvillkoret,
försvårar för kommunens konkurrenter att förvärva mark och att det således underlättar
kommunens
markförvärv,
är det inte säkert att detta skulle ha någon avgörande
betydelse för markkostnaderna.
Kommunerna har allt mer sällan råd att bortse från
Påståendet att kommunal
förmedling
marknadsvärdet
vid överlåtelser.
av mark
garanterar lägre kostnader sätts i fråga bl a av uppgifter ur lånestatistiken.

Att begränsa

byggherre-

och entreprenadkøstnader.

På grundval av intervjuar med kommunala exploateringsansvariga
kan konstateras att
markvillkoret
inte tillämpas för att påverka valet av byggherre eller entreprenör. Även
om så vore fallet är det tveksamt att detta skulle garantera att mer kompetenta
använder
byggherrar
fick anvisningarna.
kommuner
och förvaltare
Ytterst
byggherretävlingar
eller anbudsförfarande
vid anvisning och försäljning
av mark.
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Särskild

kompetens

hos byggherren
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hävdas mycket sällan.

villkor att exploateringen inte genomförs i egen
Vad gäller möjligheten att tillstyrka
de
20
kommunerna i urvalet ställer sådana villkor.
inga
regi, kan konstateras att
av
inte ser någon anledning att hindra egenregi
de
flesta
kommunerna
Skälet kan vara att
samband mellan entreprenader i egen
tydligt
något
inte
visar
Lånestatistiken
projekt.
kostnader.
regi och högre

Att främja

andra

bostadspolitiska

mål.

för
överhuvudtagit tillämpas idag är det som ett påtryckningsmedel
När markvillkoret
syftet,
fjärde
köpeskillingskontroll.
Det
att
krav
bostadspolitiska
eller
tvinga
fram
att
för de
mål, har blivit helt dominerande och är huvudsyftet
främja bostadspolitiska
kommuner som fortfarande tillämpar markvillkoret.
Det paradoxala har därmed inträffat, att bestämmelsen tillämpas aldrig eller nästan
aldrig för att åstadkomma det ursprungliga syftet, nämligen att hindra bostadsbyggande
huvudsakligen genom undantag och de
privat mark. Istället fungerar markvillkoret
exploatören i förhandlingarna.
möjligheter som härmed ges att ställa krav
I själva verket skulle de allra flesta av dessa krav, om inte samtliga, kunna ställas även
har kommunerna
Enligt jurister vid Svenska kommunförbundet
utan markvillkoret.
möjlighet genom låneförordningama
att avstyrka
en rad olika grunder inklusive för
högt markpris. Kommunen skulle även kunna hänvisa till bostadsförsörjningsförordningen för att kunna ställa krav angående ombyggnad.
för att ställa bostadspolitiska
Det bör också tilläggas att tillämpningen av markvillkoret
i
tillämpas framförallt
Markvillkoret
krav är ingalunda någon omfattande företeelse.
kraftigt
minskat
har
ombyggnadsverksamheten
ombyggnadssammanhang.
Nu när
många håll.
aktualitet
förlorar markvillkoret
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T ex Bengt Hansson, 1981, Mark- och konkurrensvillkor
i bostadsbyggandet, en konsekvensanalys.
Bostadspolitiska
institutets skriftserie RU 1:1981,
Stockholm.
Stahre, Gunnar 1991
Studie av markvillkoret
ket, Karlskrona. Sid 21.

och dess tillämpning.

Markpolitiska
mäteriverket,

medel för kommunerna. Del
Bostadsstyrelsen
LMV-meddelande
1988:4. Sid 49.

Stahre 1991

op. cit., sid 10.

Stahre 1991

op. cit., sid 5 och

Stahre 1991

op. cit., sid 21.

Bover-

och Lant-

Källor:
Markpolitiken,
skickades

och konkurrensvillkoren

i den kommunala mark- Tillämpning
BFR R99: 1989. Statistiken bygger
en kommunenkät
som
till 177 kommuner och besvarades av 62.

Hansson, Bengt: Mark- och konkurrensvillkor
i bostadsbygandet, en
konsekvensanalys. Bostadspolitiska
institutets skriftserie RU 1:1981. Statistiken bygger
Bostadsstyrelsens sammanställning
av kommunernas bostadsförsörjningsprogram.
Konkurrenskommittén:
:62, sid 74. Bearbetning
Stahre, Gunnar 1991
Karlskrona.

Konkurrensen inom byggbosektorn,
av SCBs låneansökanstatistik.
Studie av markvillkoret

SOU 1990-

och dess tillämpning.

Boverket,

Konkurrenskommitténs
SOU 1990:62, sid 75.

delbetänkande

Konkurrens

inom byggbosektom
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A

INTERVJUPERSONER

Intervjuperson

Kommun
Göteborg

4.

Rune Jönemo, Chef, Exploateringsbyrå,

Burlöv

Thomas Hallberg,

Fastighetskontoret
Fastighetskontoret

Kanslichef

Ulf Persson, Byggnadschef

-

Salem

Jan Forsman, Planchef

Sollentuna

Karl-Erik

Tyresö

Peter Hellsten,

Eskilstuna

Christoffer

Exploateringschef

Eriksson,

Stadsbyggnadschef

Sylvan, Exploateringschef

Exploateringschef

10. Helsingborg

Bengt Lindskog,

11. Linköping

Bill Ericsson,

12. Västerås

Sven Gunnar Dahlkvist,

13. Kiruna

Håkan Spett, Teknisk

14. Sandviken

Nils Nordenskjöld,

15. -

Claes-Göran

-

Chef, Förvärvsavdelningen,

chef, Fastighetskontoret

Fastighetschef

Bergquist,

Mark-

Einar Schuch, Stadsingenjör

17. Surahammar

Stig Ryderås, Kommunjurist

18. Bollnäs

Anders Wikström,

19. Leksand

Lennart Nilsson,

20

Margareta

-

Fastighetskontoret

Fastighetsdirektör

16. Strängnäs

-

Fastighetskontoret

Chef, Låneavdelningen,

Berglund,

Malmö

-

7.

Chef, Markavdelningen,

Uno Hedlund,
Krister

-

-
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Mark-

och exploateringschef

och exploateringschef

Byggnadschef

Åslund, Markingenjör

21. Stenungsund

Bengt Nilsson,

Fastighetschef

22. Vetlanda

Stig Einarsson,

Markingenjör

23. Vindeln

Håkan Olofsson,

24. Tingsryd

Bo Karlsson,

Byggnadsinspektör

Fastighetschef
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SAMMENDRAG
Høsten 1989 innførte Sverige nye regler for anerkjennelse
av typegodkjenning av
byggeprodukter fra andre nordiske land. Konkurransekorniteen
ønsker å undersøke
om denne ordningen har fungert etter hensikten, og har engasjert SENECA
Partners vIvar Foss til å ennomføre
en oversiktsundersøkelse på dette området.
Undersøkelsen er gjennomført i mars-april 1991.
Norsk eksport av endel viktige byggevarer til Sverige utgjorde
mill. De tre viktigste varegruppene
er: Betongelementer etc.
prefabrikerte
bygninger og bygningselementer i tre 261 rnill.,
For alle disse varegruppene har eksporten bygget
seg opp fra
det angitte nivå i 1990. I 1991
de
fleste
leverandører
regner
sin eksport.

i 1990 NOK 1344
329 rnill.,
vinduer 195 rnill..
omtrent 0 i 1988 til
med en reduksjon i

Utviklingen i san1handelen må ses
bakgmnn av konjunkturutviklingen
i de to
land. I Norge hadde markedet
betydelig
en
topp i årene 1986-88, men har nå falt
med over 20%. Samtidig fikk byggemarkedet i Sverige høykonjunktur.
Leveringssituasjonen og høyt prisnivå tiltrakk i denne perioden norske leverandører.
Det er grunn til å anta at konjunktursituasjonen
er den viktigste enkeltårsak til den
store veksten i eksporten av norske byggevarer til Sverige 1988-90.
Et hovedformål med ordningen
om nordisk typegodkjenning var å
bedre
markedsadgang for byggevarer fra andre nordiske land, for derved å
dempe presset
på det overopphetede byggemarkedet i Sverige. Det fremgår
ovenfor at eksporten
av norske byggevarer har økt betydelig.
Virkningen av godkjenningsordningen
i
forhold til konjunktureffekten
er imidlertid vanskelig å bedømme.
Et vesentlig element ved nyordningen
var å lette de administrative prosedyrene.
Dette ser ut til å fungere etter hensikten. Imidlertid må
man vare klar over at de
praktiske utslag varierer mellom
Nordisk samarbeid gjennom mange
varegruppene.
år har lagt forholdene til rette for gjensidig anerkjennelse på
flere viktige områder,
uavhengig av den nye svenske ordningen fra 1989. Man må også
vaere klar over at
de ledende norske leverandører hadde sine produkter godkjent
i Sverige før den
Størst betydning ser ordningen ut til å ha hatt for
nye ordningen ble innført.
bygningselementer og prefabrikerte hus i tre,
samt dører og vinduer.
Forøvrig er det en grunnleggende forutsetning
at kravene til sikkerhet, helse og
miljø skal opprettholdes.
På dette området har det vart lite problemer.
Bare for
enkelte produkter har det vart spørsmål vedr. likeverdigheten
mellom svenske og
norske krav. Selve kontrollordningene
ser ut til å ha fungert etter hensikten.
Til slutt må
peke på den psykologiske effekt
En
av nyordningen.
spissformulering fra en representant for
en av de norske godkjenningsordningene
kan stå som motto for undersøkelsens resultat:
Nå

tror industrien at handelshinderene er borte. Før trodde de
at hinderene
nesten uoverstigelige.
Ingen av delene er helt riktig.

var
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INNLEDNING
av
nye regler for anerkjennelse
Ordningen
land.
nordiske
andre
fra
typegodkjenning for byggeprodukter
marked
indre
for etableringen
og det
av EFs
kan ses som en forløper
sarnarbeid fra utgangen av 1992.
økonomiske
europeiske

Sverige

1989 innførte

Høsten

Dette

ordningen.

å undersøke virkningen
av denne nye
eventuelle
de
dels en undersøkelse
av
effekter
konkrete
dels
har opplevd,
i markedet

ønsker

Konkurransekomiteen

gjelder

som aktørene
priser etc.
på eksportvolum,

problemet

vIvar

Partners,

SENECA

Konkurransekomiteen
oversiktsundersøkelse

undersøkelsen,

oppfylt.

fra

20.2.91

i oppdrag

å giennomføre

på dette

området.

Undersøkelsen

en
er gjennomført

ved
beskrivelse
av metodikken
en kortfattet
til
Norge
fra
endel sentrale tall for eksport av byggevarer
med nyordningen
er
vurdering
av hvordan formålene
inneholder

rapporten

Sverige

brev

giennom

1991.

mars-april
Denne

Foss, fikk

og en
Rapporten

er utarbeidet

av Ivar

Foss.

METODIKK
Undersøkelsen
eller

frivillige

tvungne
beskrevet

seg om produkter
i Norge.
godkjenningsordninger
konsentrerte

Omfanget
og 14 frivillige.
i vedlegg
som er utdrag av brev

ordninger

bygningstekniske

etat

Norge

tvungne
som er underlagt
4
tilsammen
Det finnes
av ordningene
fra Statens

konsentrert
om byggevarer
er undersøkelsen
Endel varer av liten økonomisk
omfang.
økonornisk

utelatt.

De aktuelle

Sverige

til Bostadsdepartementet

Videre

varegruppene

fremgår

er kortfattet
26.5.89.

som har et betydelig
betydning er

av kapittel

fra Norge til
av produkter
til Norge,
Sverige
fra
Det foregår også en betydelig eksport
Sverige.
er ikke studert.
men denne del av samhandelen

Undersøkelsen

til eksport

intervjuer,
er i det vesentlige basert på
fordeler
Intervjuene
telefon.
seg som følger:
pr.

Undersøkelsen
eller

er begrenset

enten

i møter

i
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Godkjenningsordninger

8

Bransjeorganisasjoner

7

Bedrifter

11

Generelt
Sum

28

En liste

Alle som fikk henvendelser
over intervjuene finnes i vedlegg
har bidratt positivt til undersøkelsen
fortjener
takk for dette.
og

Forut

for

intervjuene

referansene

over

ble sentrale

finnes

dokumentet

gjennomgått.

En liste

i vedlegg

Etter

at oppdraget var pâbegynt ble
klar over at entreprenørselskapet
Skanska ville arrangere en minimesse 3.4.91 for norske leverandører
av
byggevarer til det svenske marked.
Med velvillig bistand fra Skanska ble
det gjennomført
til de 16 deltakerne.
en enkel spørreundersøkelse
11
besvarte spørreskjemaet.
Kopi av spørreskjemaet
finnes i vedlegg
Det

ble videre

bedømt som viktig å
frem et bilde av det økonomiske
eksporten
byggevarer
fra Norge til Sverige.
av
Statistikken
av
på dette området er dårlig fordi byggevarer faller innenfor
en rekke
andre varegrupper
i statistikken.
Et annet problem
var at tall for 1990
måtte tas frem dersom effekten
fra 1989 i det
av godkjenningsordingen
hele tatt skulle kunne vurderes.
Norges Eksportråd
verdifull
bistand
ytet
i arbeidet
med innsamling av statistisk materiale.
Flere av
bransjeforeningene
bidro også.

omfang

NORSK

EKSPORT

AV BYGGEVARER

TIL

På bakgrunn

i kapittel 2 er
av kriteriene
valgt ut og eksporttall
for 1990 er angitt
noen av de viktigste varegruppene
er det
På grunn av den begrensede statistikken

SVERIGE

et antall viktige varegrupper
i tabell 1 på neste side.
For

også gitt tall
er dessverre

for

1988 og 1989.
ikke

tabellen

fullstendig.
I 1990 utgjorde

den samlede

1344 millioner.

De tre viktigste

totalen,

eksport

for de utvalgte

varegruppene,

varegruppene
og deres andel av

var:
mill.

Betongelementer
Prefabrikerte

etc

bygninger

bygningselementer
Vinduer

i tre

NOK

%

329

24

261

19

195

14

og

NOK
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l z BYGGSEKTOREN

TABELL
NORSK

EKSPORT

SVERIGE

TIL

NOK

Mill.
1988

1989

1990
248

Byggematerialer
Trelast

130

Sponplater

117,9

346

Byggevarer
Dører
Vinduer

8

28,7

53,0

13

134,6

194,5

18,7

32,8

52

45

56

Kjøkkengarderobeinnredninger
låser,

hengsler,

beslag

9,8

VVS

bygninger

Prefabrikerte

Bygn.

Betongelementer
Andre

Samlet

prefabrikerte

260,9

0

og el. i tre
og el. i plast

Bygn.

750

og bygningselementer

12,6
13

etc.

201

329
147

bygn. og el.

1344

sum

samt for enkelte andre dører,
varegruppene,
har eksporten bygget seg opp fra omtrent
kjøkkengarderobeinnredningen
nivå
Veksten fra 1989 til 1990 er for disse
i
1990.
i 1988 til det angitte
For

alle de tre viktigste

50-60%.
Det er således ingen tvil
gruppene
fra 1988 til 1990.
sterkt
økt
har
byggevarer

om at eksporten

0

av viktige

En størrc eksportør
naermere.
av postene i tabellen skal kommenteres
i
Sverige
til
eksporten
norske
stor utstrekning
av trelast oppgir at den
de
Denne trelasten blir dermed ikke underlagt
til andre land.
reeksporteres

Noen

svenske

godkjenningsordningene.
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I tillegg

til de byggematerialer

som er angitt i tabellen, kunne det vzert
å ta med en rekke andre.
For gipsplater finnes ikke offentlige
tall
på grunn av det meget lille antall produsenter.
En mer fullstendig
statistikk
burde dessuten tatt med trefiberplater,
taktekkingsmaterialer,
mineralull
etc.
For parkett er det stor uoverensstemmelse
mellom offisiell
statistikk
og

ønskelig

produsentens
Under

oppgave.

Disse

tallene

er derfor

utelatt.

prefabrikerte

bygninger og bygningselementer
utgjør andre
bygninger og elementer et betydelig volum.
Innholdet
i denne
ikke
kjent,
såkalte
omfatter
bl.a.
multielement
gruppen er
men
som består
kjerne av skumplast.
av gipsplater med isolerende

prefabrikerte

Utviklingen

i samhandelen

på bakgrunn
vedkommende

med byggevarer

av konjunkturutviklingen
illustrert
er utviklingen

mellom

i de to land
i figur

Norge og Sverige må ses
1985-1991.
For Norges

Figuren

viser

utviklingen

i

det samlede

bygg- og anleggsmarked
i Norge fra 1980 til 1992. Markedet
hadde en betydelig topp i årene 1986-88.
Fra 1988 til 1990 falt markedet
med 20%.
Under

høykonjunkturen

Samtidig

spesielt

I 1989-90 hadde
leverandører.

Sverige

perioden

byggemarkedet

Leveringssituasjonen
viktigste

1986-88 bygget

var det i denne
fra Sverige.

Det

norske

en betydelig

produsenter

import

opp sin kapasitet.
av byggevarer,

i Sverige

høykonjunktur.
en tilsvarende
i denne perioden
norske
og høyt prisnivå tiltrakk
å
til
konjunktursituasjonen
anta at
er grunn
er den

enkeltårsak

til den store veksten

i eksport

av norske

byggevarer

til

i 1988-90.

I forbindelse

med intervjuundersøkelsen

ble det også spurt om utsiktene
for
i Sverige er nå
vei ned og de fleste leverandører
regner med en reduksjon i sin eksport, fra noen
prosent til 30-40%.
Spesielt leverandørene
av betongelementer
regner med en betydelig nedgang.
1991.

Byggemarkedet

Rundspørringen
Disse

til deltakerne

leverandørene

1990, fra ca. NOK

i Skanskas

minimesse

med økt eksport

regner
210 til 280 mill.

gir et mer positivt bilde.
i 1991 i forhold
til

til Sverige

for de 11 som svarte.

f
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Hovedinnholdet
inntil

uten szerskilt prøving
er at bygningsnemdene
1991,
skal
godta
byggeprodukter
av
som er godkjent
av et
Slike produkter
skal likestilles
med
organ i andre nordiske land.
eller tilvirkningskontrollert
i Sverige.
som er typegodkjent

anerkjent
produkter
For

i ordningen

utgangen

Norges

vedkommende

er følgende
Bygningstekniske
Etat

Statens

for betongprodukter

Direktoratet

for Brann-

og Eksplosjonsvern
Standardiseringsforbund

Norges

Ordningen

ble innført

overopphetet.

et tidspunkt

Kapasiteten

arbeidsledigheten

blant

Forordningen

i byggevareindustrien
i form

innebaerer

marked

disse tilsvarende

og samarbeidet
markedsadgang.

kunne

giennomføres

hadde

ført

var

utnyttet,

og

lavere

i importbestemmelsene

En annen viktig bakgrunn for forslaget
aktualitet
gjennom
som hadde särskilt
det indre

var fullt

i Sverige

enn på over 20 år.
lange
leveringstider
av
og prisøkning.

en lettelse
utviklingen.

denne

da byggemarkedet

bygningsarbeidere

var markedsforstyrrelser

motvirke

anerkjent:

for Bygningselementer

Godkjenningsnemda
Kontrollrådet

godkjenningsorgan

var den internasjonale
EFs pågående arbeid

Følgen

som var ment

utviklingen
for å etablere

EF og EFTA-landene
for å sikre
En viktig forutsetning
for at ordningen

mellom

var det mangeårige nordiske samarbeid
som allerede
til en høy grad av harmonisering,
både på kravsiden
og m.h.t.
prøvemetoder
andre
kontrolltiltak.
og
Det

har videre

føre

til lavere

nordiske

lands

som oppfyller

Ordningen

opplyser

krav er så god at man i allmennhet
gikk ut fra at produkter
kravene i ett nordisk land også oppfyller
svenske krav.

burde

gjensidighet
Ordningen

ikke skulle
vaert en klar forutsetning
at den nye ordningen
sikkerhet
eller kvalitet.
Overensstemmelsen
mellom de

også stimulere

i spørsmålene

til ytterligere

om nasjonal

innsats

godkjenning

for å

til nordisk

på byggeområdet.

frem
er som nevnt tidsavgrenset
frem
forlengelse
til
at en
utgangen

En slik forlengelse

vil kunne

til utgangen av 1991. Boverket
av 1992 nå er under vurdering.
føre til at ordningen
glir naturlig over i den

nye europeiske ordningen for gjensidig godkjenning
som er under
forberedelse
i rammen av europeiske økonomiske
EøS
samarbeid
underliggende
ordninger.

og

å
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4.2

Har

ordningen

4.2.1

Krav

virket

etter

sikkçrhçt,

formålet
gg miljø
fomtsetning

hçlsg

gmnnleggende

Denne

som skal sikre

kontrolltiltak

viser

Intervjuundersøkelsen
området.

Bare

kravene.

Dette

-

for enkelte

selve kravene

og de

er oppfylt.

at det har vaart lite

disse

problemer

har det vaart spørsmål

produkter

vedr.

som er godkjent i Norge
dører
godkjent i Norge
vegger og
der Sverige i 1990 innførte
Sponplater,
nye krav vedr. innholdet
formaldehyd
av
skorsteiner

Brannskillende

Freonholdige

produkter

meldt

etc.

skumplast

der Sverige

1.1.91

pr.

nye krav

Kontrollordningene

4.2.2

har to sider:

at kravene

gielder:

Monteringsferdige

innførte

ikke

skal gpprçttholdes.

om svikt

ser ut til å ha fungert
eller andre problemet

grdninger

De administrative

etter

hensikten.

Det

er

med disse.

må Qngere

formål

reservasjoner.
ser ut til å were oppfylt med ubetydelige
i Norge, foruten Boverket,
produsenter
og kontrollmyndigheter

Dette
Både

ogeller
klager.
er akseptert uten problemet
i
meldt om
de
deltakerne
Skanskas
har
byggevaremesse
11
av
problemet.
melder

at ordningen

Ingen

I denne
mange

forbindelse
år hadde

på flere

må det bemerkes

lagt forholdene
områder,

viktige

at nordisk

til rette

uavhengig

samarbeid

for gjensidig

giennom

anerkjennelse

av den nye svenske

ordningen

fra

1989.
En viktig
Komite

slik ordning er produktreglene
for Bygningsbestemmelser.
Det

som er utarbeidet
av Nordisk
finnes 14 slike på følgende

hovedorrxråder:
-

brann

sponplater
sanitaermateriell

En armen viktig
betongprodukter
omfattende

standardkrav,

kontrollavtale
er den nordiske
1982. Denne har lagt grunnlaget

ordning
fra

nordisk

Også på andre

VVS

samhandel

området

finnes

for
for en

med betongelementer.

det mer
f.eks. for trematerialer.

eller

mindre

ofñsielle

9

Den

svenske

for anerkjennelse

ordningen

av andre nordiske
for
størst betydning

ser ut til å ha hatt
hus i tre, samt for dører
og prefabrikerte

godkjenningsorgan,
bygningselementer

produktområder

i kap. 3 er dette viktige
fra Norge til Sverige.
i eksporten

vinduer.

Som nevnt

stor vekst
For
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disse produktgrupper

en enklere adrninistrasjon,
for norske
markedstilgang
tekniske

norske

aksepteres

barnesikring.
konstrueres

har den nye svenske ordningen
og dermed reduserte kostnader
leverandører.
krav

For

med enkelte

klart

ført

til

og enklere
vinduer
og
mindre unntak f.eks.
dører

må produktene

og bygningselementer
med svenske krav.

For bygninger
i samsvar

og
med

har betydd
for disse produktgruppene
Selv om den svenske ordningen
å
de
klar
også
viktig
største og
over at
en lettelse, er det
vazre
før
leverandørene
toneangivende
var inne på det svenske markedet
hadde

den nye ordningen
kom høsten 1989. Disse leverandørene
således måttet skaffe seg de nødvendige
typegodkjenninger

tidligere
4.2.3

svenske

Fgrgrdninggn

nordiske

etter

ordninger.
hggre

skal

markgdsadgang

for byggevargr

fra andre

land

Et hovedformål

situasjon

da kapasiteten

det oppsto

var å lette markedsadgangen
i svensk byggevareindustri
var fullt

i en

med ordningen

markedsforstyrrelser

i form

av lange

utnyttet

leveringstider

og

og

prisøkninger.
Det
fra
Vi

å vurdere i hvilken
sett komplisert
er metodisk
1989 påvirket leveringssituasjonen
og prisnivået.
kan imidlertid

bygninger
vesentlig
naermere

konstatere

at norske

byggevarer,

grad forordningen

inkl.

prefabrikerte

i perioden
1988-90 har kommet
og bygningselementer,
det svenske marked enn tidligere.
Dette
sterkere inn
omtalt i kap.

prisnivået i Sverige er det vanskelig
av denne import
uttale seg om.
tilpasset seg det svenske
De norske leverandørene
prisnivået.
har en
For de varegrupper
hvor den norske importen
betydelig
andel av det svenske marked, kan importen
ha ført til at
Virkningen

ytterligere

vanskelig

prisstigning
måles.

er unngått,

men denne

eventuelle

effekt

kan

er

å
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til det svenske

kvalitetsnivået

oppfylt

kvalitetskravene.

norske

produkter

enkelte

For

fått

en meget

krav

kundenes

oppfylle

har i nødvendig

Leverandørene

til kvalitet.

forventninger

tilpasset

har også måttet

produktene

De importerte

og har såvidt
f.eks. vinduer,
produkter,
marked,

kan se
har

omtale.

positiv

må man
ble

av den svenske forordning
man skal vurdere betydningen
Da ordningen
heller ikke glemme den psykologiske effekten.
i Norge.
innført høsten 1989 fikk den atskillig publisitet

Når

på en
leverandørene
etc. informerte
svenske
for
det
til økt interesse
utvilsomt

bransjeforeninger

Kontrollorgan,
utførlig

og

grad

måte.

førte

Dette

En
ble også tildels overvurdert.
av ordningen
følgende
godkjenningsordningene
for en av de norske
ga

Betydningen

marked.

representant

spissformulering:
Nå

Før trodde de
er borte.
Ingen av delene er helt

at handelshinderene
uoverstigelige.
nesten
var

industrien

tror

at hinderene
riktig.

i
av forskjellen
1988-90
Sverige
konjunkturutvikling
som den viktigste
og
enkeltårsak
til den økte import av norske byggevarer til Sverige.
med anerkjennelse
svenske ordningen
av nordisk typegodkjenning
Vi har tidligere

på betydningen

pekt

i Norge

helt

klart

faktorers

medvirket

til denne

betydning

er imidlertid

for den svenske

Prinsippet

byggeområdet,
utvikles

fri

nordisk

typegodkjenning

med de ordninger

til felles

europeiske

som er beskrevet

vedr.

ordningen

har meget

for det frie

erfaringer

rd

ikmrkedo

r

niih

ilnrik

mntr

å kvantifisere.

vanskelig

rfr

rninnrnfrl

4.2.4

har

De forskjellige

utvikling.

positive

Den

marked.

som nå

Slik sett er de positive

verdifulle.

ovenfor

har ført til at Norge eller andre
er ikke kjent med at ordningen
anerkjennelse
tilsvarende
nordiske land har åpnet for en
av svenske
bakgrunn
Dette må imidlertid
som
produkter.
av de ordninger
ses
ble
nordisk plan, før den svenske ordningen
allerede var etablert
i Sverige og
innført i 1989, kfr. avsnitt 4.2.2. Med høykonjunktur
i Norge 1989-91 har det heller ikke vmrt saerlig
lavkonjunktur
Vi

attraktivt

for svenske

den norske

import

leverandører

høykonjunktur

av byggevarer

å

inn

det norske

1986-88 var det imidlertid
fra Sverige.

til Norge

marked.

en betydelig

I
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4.3

Gjenstående

handelshindere

I forbindelse

med intervjuundersøkelsen
har også flere av de intervjuade
tatt
handelshindere
andre
de
Det som
typer enn
opp
av
som er omtalt ovenfor.
spesielt oppfattes som et problem
er de hindringer
som legges i veien for
bruk av norsk arbeidskraft
i Sverige.
Dette er aktuelt dels i forbindelse
med

leveranser

f.eks. montering
Mest
av byggevarer,
av elementbygg.
for norske entreprenørtjenester
problemstillingen
er irnidlertid
Slike tjenester har også fått et oppsving i forbindelse
med

utpreget

Sverige.

høykonjunkturen
trukket

1989-90.

inn norske

viktigste

Norske

byggevarer
i denne

problemet

utgjør

hvor

forbindelse

de er engasjert.
Det
AMF-forsikringen,

er den svenske
Arbeidsgiverforeningen

som bygger
en avtale mellom
Norske bedrifter
blir pålagt å delta

premien

har også i stor utstrekning

entreprenører

på de prosjekter

i

i denne

ca. 4% av lønnskostnadene.

og DO i Sverige.
forsikringsordningen,
hvor
Den

utgjør

således

et betydelig

kostnadstillegg.
Ordningen
-

For

oppfattes

som konkurransevridning
å få utbetalinger
etter ordningen

av to hovedårsaker:
må firmaet
drive virksomhet

i tre år i Sverige.
Dette er ikke aktuelt i
med bygge- og anleggsprosjekter.
Norske arbeidstakere
er allerede dekket av en liknende
forsikringsordning
fra norsk side. Kravet om deltakelse
i den svenske

sammenhengende

forbindelse

-

ordningen
Enkelte

andre

innebaerer

ordninger

til AMF-forsikringen.

således

en dobbeltdekning.

ble også nevnt,

men har liten

betydning

i forhold

393

GODKJENNINGSORDNINGER

NORSKE

Ref.

TVUNGNE
1.1

Vedlegg
BYGGEPRODUKTER
etat 26.5.89

ORDNINGER

bygningstekniske

Statens

bygningstekniske

fra Statens

brev.

FOR

etat

Godkjenning

-

av:
røykkanal
og varmeanlegg
bygningsmaterialer
av plast

-

duk og folie

-

til haller

Brannteknisk

klassifisering

Fastsettelse

av bruksomrâde

etc.
som ikke

for en del produkter

lar seg

klassifisere.

1.2

for bygningselementer

Godkjenningsnemda

for fabrikkframstilte

Godkjenningsordning
lar seg kontrollere

Ordningen
vegger
1.3

elementet

for bygninger

som ikke

på byggeplassen.

omfatter

til hovedbygningsdeler

elementet

som etasjeskillere,

og takkonstruksjoner.

Kontrollrådet

for betongprodukter

Godkjenningsordning

bygninger
Produktene

framstilte

for fabrikkmessig

betongprodukter

og konstruksjoner.
er inndelt

i følgende

produksjonsklasser.

Klasse

A

Fabrikkblandet

Klasse

B

Betongprodukter

til husbygging

Klasse

C

Betongprodukter

til avløpsformål

Klasse

D

Slakkarmerte

Klasse

E

Klasse

F

For- og etterspente
Lettbetong

Klasse

G

Tetningsringer

Klasse

H

av gummi
Betongprøvingsstasjoner

Klasse

K

Armeringsstål

Klasse

L

Kumlokk

Klasse

M

Sement

betong
m.v.

alle typer
alle typer
betongelementer,

betongelementer,

til avløpsledninger

til

1

Kontrollen

av produktene
av produktene

Kontrollen
1.4

Direktoratet

for

A

i produksjonsklasse

G

og eksplosjonsvem
som forbrenner
gass eller

Godkjenning

av utstyr

Godkjenning

av håndslukkeapparater.
av brenseltanker.

Godkjenning

FRIVILLIGE
2.1

brann

i produksjonsklasse

F er tvungen.
M er en frivillig
-

-

flytende

brensel.

en Norsk

Standard

ordning.

ORDNINGER

NS-sertiñsering
av diverse

Sertifisering

bygningsprodukter

i.h.t.

for

produktet.
2.2

NBl

kvalitetssertiñsering

Kontroll-

for byggevarer og bygningskomponenter
og sertiñseringsordning
eller omfattes av en etablert godkjenningssom ikke kan NS-sertiñseres
kontrollordning.
2.3

Norsk

sponplatekontroll

Kontrollordning

for sponplater

Kontrollen

i henhold

skjer

til konstruktive

til NKB

produktregler

formål.

nr.

Produktregler

spånplader.
2.4

2.5

Norsk

trelastkontroll

Kontrollordning

for konstruksjonstrevirke.

Omfatter

og maskinelt

visuelt

Norsk

trevirke.

Norsk

for fabrikkframstilte

takstoler.

Limtrekontroll

Kontrollordning
2.7

sortert

Takstolkontrollen

Kontrollordning
2.6

eller

for limtrekonstruksjoner.

impregneringskontroll

Kontrollordning
Trelansten

Impregnering

for impregnert

inndeles

i klassene

av trevirke.

trevirke.
M, A og B etter

Norsk

Standard

3190;

for

395

2.8

VIF-kontrollen
Fastsette

stikkprøvckontroll

Norsk

dør-

2.10

Norsk

teglkontroll

Norsk

og

mørtelkontroll

konstruksjonsbetong

til

Pilsettingsstolfer

for tilsettingsstoffer

Godkjenningsordning

inndeles

Tilsettingsstoffene
Luftinrxførende

tørrmørtler.

for fabrikkframstilte

Kontrollordning

klasse

plastiserende

stoffer

stoffer

Herdingsakselererende
Størkingsretarderende

stoffer

Godkjenningsordning

L
P
A2
R1
I

Injeksjonsstoffer
Godkjenningsnemda

til konstruksjonsbetong.

i 5 klasser:

stoffer

Vannreduserende

2.14

varmeledningstall,

for teglstein.

Kontrollordning

2.13

laboratoriemålte

og vinduskontroll
for dører og vinduer.
Kontrollordning

2.9

2.12

til varmeisoleringsproduktene.

av et produkts
av produktene.

Førstegangsfastsettelse
årlig

egenskapene

og kontrollere

for

sanitaannateriell

for sanitaermateriell.

Vedle gg 2
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INTERVJUUNDERSøKELSE

Godkienningsorgan
Statens

bygningstekniske

etat
for bygningselementer

Godkjenningsnemda
Kontrollrådet

Norges

for betongprodukter

Standardiseringsforbund

Norsk

Sponplatekontroll

Norsk

Dør og Vinduskontroll
Godkjenningsnemda
for Sanitaerrnateriell
Norsk

sekretariat

for Nordisk

Komite

Bransjeorganisasjoner

Landsforeningen
Norsk

for Bygg og Anlegg

Betongindustriforbund

Norske

Byggevareprodusenters

Trehusindustriens

Landsforening

Trelastindustriens

Landsforening

Trevareindustriens

Landsforbund

VVS-produsentenes
Bedritter
Aker

Entreprenør

Block

Watne

Johs. Rasmussen
Løvenskiold-Vzekerø
Moelven

Bolig

Moelven

Systembygg

Multielement
Norsk

Jernverk

Norsk

Tegl

Norske

Skog

Skanska
Generelt

Norges
Boverket

Eksportråd
Sverige

Landsforbund

Forening

for Bygningsbestemmelser

NKB

V e dl egg 3
397

REFERANSER
Konkurrensen
SOU

inom

1990:62.

byggbosektoren.

Civildept.

Stockholm

Delbetänkande

og arüeggsneeringene
Oslo, feb. 1991.

Markedsutviklingen

i bygge-

for bygg og anlegg

LBA

av konkurrenskomitén.

1990
1991-92.

Landsforeningen

som godkänts i annat
om godtagande av byggprodukter
22.3.1989
Stockholm
Bostadsdept.
Prop. 1988892139.

Proposition
land.

om godtagande av byggprodukter
Stockholm
Bostadsdept.
SFS 1989:731

Förordning
land.
Nordisk

komité

for byggebestemmelser

NKB

som godtkänts
17.8.1989

Produktregler.

i annat

nordiskt

nordiskt

Vedlegg
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EKSPORT

Firmaets

navn

Kontaktperson

Eksportvolum
1988

og

AV

BYGGEVARER
SPøRRESKJEMA

adresse:

Navn
Telefon
Telefax

mill.

TIL

SVERIGE

...............................................................

:
:
:

NOK.

..

.............................................................

..

.............................................................

..

.............................................................

..

Gjerne

1989

tilnermede

tall

1990

1991

anslag

innførte
høsten
1989
Sverige
for
en ny godkjenningsordning
fra
de
nordiske
land.
Denne
byggevarer
innebaerer
at varer
som
f.eks.
i Norge
i Sverige,
på visse vilkår
er godkjent
aksepteres
uten
at det kreves
ny godkjenning.

Har
fall

denne
hvilke

nyordningen

hatt

4

betydning

Underskrift

for

Deres

produkter

I så

Lnl-DWG

..,-.-....øuw.
.

1l.:z›. y-uxmaa
,v.2..sna.ø›..,

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1991

förteckning

33. Branden på Sally Albatross. Den 9-12 januari 1990.
Flykting- och immigrationspolitiken. A.
FÖ.
Finansiell tillsyn. Fi.
34. HIV-smittade - ersättning för ideell skada.Ju.
Statensroll vid främjande av export. UD.
35. Några frågor i anslutning till en arbetsgivarperiod
Miljölagstiftningen i framtiden. M.
inom sjukpenningförsälcringen.
Bilagedel.
framtiden.
Miljölagstiftningen i
36. Ny kunskap och förnyelse. C.
Sekretariatetskartläggning och analys. M.
37.Räkrta med miljön Förslag till natur- och
9 Utvärdering av SBU. StatensBeredning för Utmiljöräkenskaper. Fi.
värdering av medicinsk metodik.
38.Räkna med miljön Förslag till natur- och
Sponslig och ekonomisk utveckling inom travmiljöräkenskaper. Bilagedel. Fi.
och galoppsporten.Fi.
39. Säkrare förare. K.
Beskattning av kraftföretag. Fi
40. Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner - ny
Lokala sjukförsäkringsregister.
organisation av stödet till myndigheter och rege10.Aftärstidema. C.
ringskansli. C.
C.
Bilagedel.
Affärstidema.
ll.
41. Marknadsanpassadeservice- och stabsfunktioner - ny
12.Ungdomarna och makten. C.
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