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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 december 2006 beretts tillfälle att 
avge yttrande över betänkandet En ny konkurrenslag (SOU 2006:99) samt Konkurrens-
verkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar. 
 
Sammanfattning 
 
Advokatsamfundet välkomnar att konkurrenslagstiftningen efter ett stort antal lagänd-
ringar sedan lagens tillkomst nu föreslås bli ersatt av en ny samlad lag. Dessvärre har 
Konkurrensverket i dagarna skickat en skrivelse med ytterligare förslag till ändringar i 
konkurrenslagstiftningen. Det vore givetvis önskvärt - om det är möjligt med tanke på 
behovet av remissbehandling - att även dessa förslag kan beaktas i det fortsatta lagstift-
ningsarbetet så att inte den nya konkurrenslagen omedelbart måste ändras. 
 
Advokatsamfundet instämmer bl.a. i utredningens bedömning att karteller inte bör  
kriminaliseras. Advokatsamfundet anser vidare att utredningens förslag till ändringar  
i reglerna om företagskoncentrationer och flera andra förslag är väl avvägda. 
 
Advokatsamfundet avstyrker dock utredningens förslag att 
 
- införa näringsförbud vid kartellöverträdelser, 
- införa prövningstillstånd i ledet Stockholms tingsrätt–Marknadsdomstolen, 
- övergå till att tillämpa rättegångsbalkens tvistemålsregler om ersättning för 

rättegångskostnader i administrativa konkurrensmål, 
- ge Konkurrensverket rätt att meddela s.k. avgiftsförelägganden, 
- Konkurrensverkets vitesföreläggande endast skall kunna överprövas av en domstols-

instans. 
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Effektiviteten i systemet 
 
Utredningen har haft till uppgift att göra en förutsättningslös analys av hur det nuvarande 
förfarandet enligt konkurrenslagen fungerar i syfte att identifiera eventuella trögheter i 
systemet. Utredningen har inte funnit stöd för någon annan slutsats än att det nuvarande 
systemet fungerar förhållandevis väl, men anser att en del åtgärder kan vidtas för att få ett 
mer effektivt, ändamålsenligt och rättssäkert förfarande hos Konkurrensverket och i 
domstolarna.  
 
Utredningen och andra källor som utredningen hänvisar till ger en bild av att 
Konkurrensverket i sin processföring ofta ändrar sin talan i domstol, har svårt att hålla 
isär sakframställning och plädering och gör felbedömningar beträffande innehållet i  
EG-rätten. Med den bilden framstår det som givet att det finns en förbättringspotential i 
verkets arbete. 
 
Utredningen anger även att det bör finnas goda möjligheter för domstolarna att skapa en 
organisation som bättre förmår utnyttja de tillgängliga resurserna och understryker vikten 
av behovet av förberedelse och aktiv processledning.  
 
Advokatsamfundet anser att bristerna i systemet främst beror på Konkurrensverkets 
bristande processföring men också på bristande resurser hos Stockholms tingsrätt. 
Advokatsamfundet anser till skillnad från utredningen att ytterligare resurser bör tillföras 
Stockholms tingsrätt i syfte att effektivisera hanteringen av konkurrensmålen. 
 
Beslut om konkurrensskadeavgift 
 
Utredningen anser sig inte ha funnit tillräckligt starka skäl för att föreslå att Konkurrens-
verket skall få en generell behörighet att besluta om att påföra företag konkurrensskade-
avgift.  
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning. Advokatsamfundet anser att 
starka rättssäkerhetsskäl talar emot att Konkurrensverket skulle bli beslutsinstans i fråga 
om konkurrensskadeavgift. Som framgår nedan anser Advokatsamfundet inte heller att 
Konkurrensverket bör kunna besluta om konkurrensskadeavgift när företaget medger att 
betala avgift. 
 
Prövningstillstånd i ledet Stockholms tingsrätt – Marknadsdomstolen 
 
Utredningen föreslår att samtliga av Stockholms tingsrätt meddelade avgöranden i 
konkurrensärenden och konkurrensmål som får överklagas till Marknadsdomstolen bör 
underkastas krav på prövningstillstånd. Även för anslutningsöverklaganden och för 
överklaganden i skadeståndsmål som kumulerats med mål om konkurrensskadeavgift bör 
krävas prövningstillstånd. Prövningstillstånd bör dock inte krävas vid överklagande av 
Stockholms tingsrätts beslut avseende fråga om undanröjande av ett avgiftsföreläggande. 
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Kravet på prövningstillstånd föreslås gälla samtliga parter. Konkurrensverket skulle 
således inte undantas från kravet om prövningstillstånd.  
 
Enligt utredningen bör dispensgrunderna vara desamma i Marknadsdomstolen som i 
hovrätt, när den reform av rättegångsbalken som riksdagen beslutat träder i kraft. 
Prövningstillstånd bör således meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämp-
ningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens), det finns anledning att 
betvivla riktigheten av det slut som Stockholms tingsrätt har kommit till (ändrings-
dispens), det inte utan att prövningstillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till (granskningsdispens), eller det annars finns synner-
liga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens). Partiellt prövningstillstånd bör 
kunna meddelas beträffande en sådan del av tingsrättens beslut eller dom vars utgång inte 
kan påverka avgörandet i övrigt. 
 
Advokatsamfundet avstyrker bestämt utredningens förslag i denna del.  
 
Ambitionen måste vara – inte minst av processekonomiska skäl – att åstadkomma en 
tyngdpunktsförskjutning mot första instans. Tyngdpunkten i rättstillämpningen bör 
givetvis ligga i första instans och Marknadsdomstolen bör ha karaktären av prejudikats-
bildande instans. Så fungerar det dessvärre inte idag. Det beror främst på Konkurrensver-
kets bristande utredningar och dess bristande processföring. I det s.k. bilåterförsäljarmålet 
har Konkurrensverket åberopat mycket omfattande ny bevisning i Marknadsdomstolen. I 
det s.k. asfaltsmålet fortgick Konkurrensverkets utredning långt efter det att målet hade 
anhängiggjorts i tingsrätten, bl.a. i form av kompletterande förhör med upprepade 
taleändringar som följd. Skriftlig bevisning inhämtades och åberopades under pågående 
huvudförhandling. Med beaktande av domstolens officialprövning och i övrigt utredande 
roll i konkurrensrättsliga mål kan knappast domstolen annat än i begränsad omfattning 
ingripa mot sådana förfaranden. Denna omständighet, i kombination med att konkur-
rensmålen många gånger är omfattande och komplicerade, tenderar att ge underrätts-
processen i konkurrensmål en ”utredande karaktär”. Det är i detta förfarande som målet 
utreds och renodlas, en process som i praktiken många gånger inte slutförts förrän huvud-
förhandlingen avslutats. I detta perspektiv ter sig, enligt Advokatsamfundets uppfattning, 
ett generellt krav på prövningstillstånd som främmande. 
 
Något behöver definitivt göras åt dessa systembrister, men att införa prövningstillstånd är 
inte rätt åtgärd. Enligt Advokatsamfundets mening är det en synnerligen viktig rättssäker-
hetsfråga att behålla en obegränsad rätt till prövning i två domstolsinstanser. Därtill 
kommer att mål om konkurrensskadeavgift ofta rör betydande belopp och komplexa 
förhållanden med omfattande ekonomisk bevisning.  
 
Reglerna om företagskoncentration 
 
Utredaren har även haft i uppdrag att, med anledning av EG:s nya koncentrationsförord-
ning nr 139/2004, se över  konkurrenslagens bestämmelser om företagskoncentrationer 
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och föreslå de ändringar av det svenska regelsystemet som utredningen bedömer 
motiverade. 
 
Advokatsamfundet tycker i den här delen genomgående att utredningens förslag är väl 
avvägda. Utredningen anser att starka skäl talar för att den materiella bedömningen av en 
företagskoncentration bör vara detsamma, oavsett om prövningen sker enligt konkur-
renslagen eller koncentrationsförordningen. Advokatsamfundet instämmer i utredningens 
utgångspunkt att eftersträva rättslikhet mellan konkurrenslagen och EG-rätten.  
 
Begreppet företagskoncentration 
 
Utredningen föreslår att det i konkurrenslagen skall anges att en företagskoncentration 
uppkommer genom transaktioner som medför en varaktig förändring av kontrollen över 
ett eller flera företag samt att det i lagen bör anges att med uttrycket part i en företags-
koncentration avses den eller de som förvärvar kontrollen över ett eller flera företag eller 
delar därav, företaget självt eller vart och ett av de företag som slås samman. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslagen. 
 
Successiva förvärv 
 
Enligt utredningen bör det föras in en särskild bestämmelse i konkurrenslagen som gör 
det tydligt att, om en koncentration består av flera transaktioner varigenom delar av ett 
eller flera företag förvärvas, vid beräkningen av omsättningen dessa transaktioner skall 
behandlas som endast en koncentration. Regeln föreslås omfatta transaktioner vilka äger 
rum inom en tvåårsperiod. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslaget. 
 
Förbudsbestämmelsen  
 
Utredningen föreslår ett par smärre justeringar av konkurrenslagens förbudsbestämmelse i 
fråga om företagskoncentrationer.  
 
Advokatsamfundet tillstyrker förslagen. 
 
Påståenden om effektivitetsvinster och om att ett av de berörda företagen hotas av 
konkurs 
 
Enligt utredningen bör påståenden om effektivitetsvinster och om att ett av de samgående 
företagen hotas av konkurs bedömas på samma sätt enligt konkurrenslagen som enligt 
EG-rätten. Det bör dock inte, enligt utredningen, införas några uttryckliga bestämmelser i 
konkurrenslagen som reglerar dessa frågor utan liksom inom EG-rätten bör sådana 
påståenden prövas inom ramen för substanstestet. 
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Advokatsamfundet instämmer i bedömningen. 
 
Tidpunkten för anmälan om företagskoncentration, sanktionsmöjligheter m.m. 
 
Enligt utredningen bör det i konkurrenslagen föras in en bestämmelse om att anmälan om 
företagskoncentration får göras så snart som part eller annan medverkande kan visa att de 
avser att genomföra koncentrationen. 
 
Vidare föreslås att det av konkurrenslagen uttryckligen skall framgå att en anmälnings-
pliktig företagskoncentration skall anmälas till Konkurrensverket innan den genomförs. 
Det bör även, enligt utredningen, göras tydligt i konkurrenslagen att Konkurrensverket, 
inom 25 arbetsdagar från det att en fullständig anmälan kommit in till Konkurrensverket, 
skall antingen meddela beslut om att genomföra en särskild undersökning eller meddela 
om att lämna koncentrationen utan åtgärd. 
 
Slutligen framhålls i denna del att det enligt utredningens uppfattning saknas praktiska 
skäl för att i dagsläget föreslå regler om direkta sanktioner mot bristande uppfyllelse av 
anmälningsplikten. Utredningen anser heller inte att det har framkommit några skäl som 
talar för att närmare överväga om Konkurrensverket bör få sådana sanktionsmöjligheter 
som EU-kommissionen har. 
 
Advokatsamfundet är positivt till förslaget att en anmälan, i likhet med vad som gäller 
inom EG-rätten, skall kunna göras tidigare. Advokatsamfundet är också positivt till att 
ingen sanktion för bristande uppfyllelse av anmälningsskyldigheten införs.  
 
Förlängning av tidsfrister 
 
Enligt utredningen bör det i konkurrenslagen föras in en bestämmelse som innebär att 
tidsfristen för Konkurrensverkets beslut att genomföra en särskild undersökning av en 
företagskoncentration eller lämna den utan åtgärd förlängs till 35 arbetsdagar i de fall part 
lämnar åtaganden. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker utredningens förslag. 
 
Genomförandeförbud före anmälan  
 
Utredningen föreslår att en koncentration inte får genomföras före en företagskoncentra-
tion är prövad av Konkurrensverket.  
 
Advokatsamfundet anser att det är bra att den tidigare troligen oavsiktliga lucka som 
funnits i konkurrenslagen nu ”täpps till”. Det framgår idag inte tydligt om genomförande-
förbudet verkligen gäller före en anmälan hos Konkurrensverket. Samfundet tillstyrker att 
det nu klargörs.  
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Avgift för anmälan om företagskoncentration 
 
Utredningen anser sig inte ha funnit tillräckliga skäl för att föreslå att Konkurrensverket 
skall få ta ut en särskild avgift för anmälan om företagskoncentration.  
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning. 
 
Omständigheter som påverkar konkurrensskadeavgiftens storlek 
 
Utredningen föreslår regler om vilka omständigheter som skall beaktas vid bestämmande 
av konkurrensskadeavgiftens storlek. Syftet är att underlätta för parterna och domstolarna 
att identifiera överträdelser som är särskilt skadliga från konkurrenssynpunkt och som 
förtjänar höga avgifter. Dessutom skulle det enligt utredningen öka möjligheterna till 
förutsägbarhet och enhetlighet i rättstillämpningen. Vid bedömningen av överträdelsens 
allvar skall, enligt utredningen, särskilt beaktas överträdelsens art, marknadens omfatt-
ning och överträdelsens konkreta eller potentiella påverkan på konkurrensen på 
marknaden.  
 
Som försvårande omständigheter vid bedömningen av överträdelsen skall, förutom 
överträdelsens sanktionsvärde i sig, särskilt beaktas om överträdelsen skett med uppsåt, 
om företaget har förmått annat företag att medverka i överträdelsen eller om företaget haft 
en ledande roll i överträdelsen. 
 
Som förmildrande omständigheter bör särskilt beaktas om överträdelsen har skett av 
oaktsamhet, om företagets medverkan i överträdelsen är en följd av påtryckning från 
annat företag eller om företagets medverkan i överträdelsen har varit begränsad.  
 
Särskilt skall beaktas om företaget tidigare har överträtt förbudsbestämmelserna i konkur-
renslagen eller EG-fördraget, om företaget snabbt har upphört med överträdelsen sedan 
den påtalats av Konkurrensverket eller om företaget befinner sig i en svår ekonomisk 
situation.  
 
Förslagen innebär i stora drag en kodifiering av praxis på området.  
 
Advokatsamfundet anser att det föreligger en risk i de fall rättstillämpningen i allt för stor 
omfattning regleras i detalj, eftersom detta torde minska domstolarnas utrymme för egna 
bedömningar och möjligheten att ta hänsyn till särskilda omständigheter i det enskilda 
fallet. Att en sådan möjlighet bör finnas känns särskilt angeläget i frågan om vad som kan 
anses utgöra förmildrande omständigheter. En sådan omständighet bör exempelvis vara 
om en kartellmedlem i själva verket lidit skada av den kartellsamverkan man befunnits ha 
deltagit i. Enligt Advokatsamfundets uppfattning bör det därför i lagtexten tydligt framgå 
att de faktorer som exempelvis skall utgöra förmildrande omständigheter inte är uttöm-
mande. En sådan lagteknisk konstruktion bör kunna genomgöras utan att förutsägbarheten 
och en ökad rättssäkerhet går förlorad. 
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Avgiftsföreläggande 
 
Utredningen har funnit att övervägande skäl talar för att verket bör få besluta om konkur-
rensskadeavgift i ärenden som inte är tvistiga. Utredningen föreslår därför att Konkur-
rensverket skall ha möjlighet att i sådana fall utforma ett utkast till beslut som blir rättsligt 
bindande om det godtas av det berörda företaget (avgiftsföreläggande). 
 
Rent allmänt lämpar sig inte den här typen av allvarliga överträdelser för avgiftsföreläg-
gande. Strafförelägganden tillämpas i regel för mindre allvarliga straffrättsliga förseelser 
(t.ex. hastighetsöverträdelser) och lämpar sig inte för så kraftfulla sanktioner som konkur-
rensskadeavgift.  
 
Advokatsamfundet är också tveksamt till att det införs en möjlighet för företagen att 
betala konkurrensskadeavgift för att slippa en domstolsprocess. Det blir lite märkliga 
överväganden i ett rättssamhälle att tillåta företag att välja mellan en kraftig sanktions-
avgift och vad negativ publicitet etc. i samband med en domstolsprocess m.m. kan 
åsamka företaget. En ordning med avgiftsföreläggande i konkurrensmål riskerar att få 
alltför många diskretionära inslag (p.g.a. att plea bargain-liknande situationer uppstår), 
vilket inte fullt ut torde tillgodose de rimliga rättssäkerhetskrav som brukar ställas i vår 
rättskultur. 
 
Om en part av processekonomiska skäl inte vill försvara sig kan parten redan idag 
vitsorda omständigheterna och medge käromålet. Domstolen måste ändå göra en 
prövning, se t.ex. Stockholms tingsrätts dom i det s.k. Uppsala taximålet. 
 
Sammanfattningsvis avstyrker Advokatsamfundet förslaget. 
 
Kriminalisering 
 
Utredningen anser att de skäl som talar emot en kriminalisering är starkare än de skäl som 
talar för en sådan reform. Någon kriminalisering på konkurrensrättens område bör således 
inte genomföras. Utredning anför bl.a. att en kriminalisering torde ha vissa allmänpre-
ventiva effekter, men att det samtidigt är närmast omöjligt att värdera och kvantifiera 
dessa effekter. Vidare anser utredningen att den framtida potential som enligt utredningen 
finns i det nuvarande systemet med eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift 
skulle gå förlorad. Utredningens slutsats är att en kriminalisering skulle innebära en 
markant försämring av möjligheterna att utreda och lagföra karteller och att en ”undviklig 
konsekvens” av en sådan utveckling är att systemet kommer att uppfattas som tandlöst 
och att dess totala allmänpreventiva effekt därmed går förlorad. 
 
Utredningen anser att det nuvarande administrativa systemet är ett godtagbart alternativ 
till straffrättsliga sanktioner. Utredningen anser emellertid att ”logiska och rationella” 
skäl kan tala för att det bör införas en möjlighet att ålägga de individer som deltar i 
kartellsamarbeten någon form av formell sanktion. Utredningen anser att det är viktigt att 
en sådan sanktion utformas på ett sådant sätt att den inte i alltför stor utsträckning flyttar 
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fokus från företag till individ. Utredningen framhåller därvid att man inte kan bortse ifrån 
att individer redan med dagens system många gånger torde komma att bestraffas genom 
informella sanktioner. 
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens bedömning när det gäller kriminalisering. 
Sammantaget vore det kontraproduktivt, särskilt med hänsyn till de negativa effekter en 
sådan reform skulle få på gällande program för eftergift och nedsättning av konkurrens-
skadeavgift. 
 
Näringsförbud  
 
Utredningen föreslår att det skall vara möjligt att meddela näringsförbud för personer som 
rättsligt eller faktiskt utövar ledningen för företag som ingår eller tillämpar avtal som är 
förbjudna enligt konkurrenslagen eller EG-fördraget och som innebär att företag i samma 
produktions- eller handelsled fastställer försäljningspriser, begränsar eller kontrollerar 
produktion eller delar upp marknader (horisontell samverkan).  För att ett sådant förbud 
skall kunna meddelas skall, i likhet med vad som i dag gäller enligt lagen om närings-
förbud, krävas att personen i fråga grovt åsidosatt vad som ålegat honom eller henne i 
näringsverksamhet, och att ett förbud är påkallat från allmän synpunkt. 
 
Vid prövningen av om ett näringsförbud är påkallat ur allmän synpunkt skall bl.a. särskilt 
beaktas om förfarandet varit ägnat att allvarligt hindra, begränsa eller snedvrida konkur-
rensen. Näringsförbud skall inte anses påkallat från allmän synpunkt om exempelvis den 
som kan komma i fråga för ett sådant förbud själv eller inom ramen för den bedrivna 
verksamheten har medverkat till att i väsentlig mån underlätta Konkurrensverkets 
utredning av överträdelsen. 
 
Talan om näringsförbud föreslås föras av Konkurrensverket. Innan Konkurrensverket 
väcker talan eller ansöker om näringsförbud skall verket underrätta Ekobrottsmyndig-
heten. 
 
Konkurrenspolitiskt har det flera gånger uttryckts ett intresse för ett införande av någon 
form av sanktion mot enskilda befattningshavare mot bakgrund av kartellers skadliga 
effekter, helst genom en kriminalisering. Förslaget ger intrycket av att försöka hitta ”en 
gyllene medelväg” för att något blidka kriminaliseringsivrarna, och det kan inte förnekas 
att förslaget som sådant är uppfinningsrikt. Förslaget synes t.ex. lösa problemen med 
kronvittnen och ”plea bargain” som uppkommer i förhållande till programmet för eftergift 
och nedsättning av konkurrensskadeavgift. Enligt förslaget kan en person undvika 
näringsförbud genom att företaget anmäler sig självt hos Konkurrensverket enligt 
programmet. Eventuella oklarheter kring om ”eftergift” även från näringsförbudet 
verkligen ges kan motverka att programmet kommer till användning. 
 
Advokatsamfundet anser dock att det från systematiska utgångspunkter ter sig märkligt 
att inte kriminalisera allvarliga överträdelser av konkurrensrätten men samtidigt införa 
regler om näringsförbud. Näringsförbud har främst sin tillämpning när det gäller brotts-
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liga handlingar. Så föreslås dock inte bli fallet här. Det blir motsägelsefullt att å ena sidan 
anse att en kartellöverträdelse inte skall kriminaliseras, samtidigt som en sådan över-
trädelse skall anses utgöra ett grovt åsidosättande av vad som ålegat en person. 
Näringsförbud som åtgärd känns inte heller helt passande i det här sammanhanget.  
 
Det är svårt att tro att konkurrenslagstiftningens efterlevnad i någon utsträckning skulle 
påverkas positivt av förslaget. Man kan förmoda att ett näringsförbud meddelas långt 
efter att en överträdelse ägt rum. Det finns vidare ett antal oklarheter i fråga om hur 
samspelet skall fungera i förhållande till avgiftsföreläggande och ansökningar om 
eftergift och/eller nedsättning av konkurrensskadeavgift. Frågor väcks även om hur frågor 
om näringsförbud skall hanteras inom samarbetet i ECN. Som vi uppfattar saken kan man 
räkna med att EU-kommissionen även anser sig kunna ta över ett ärende om näringsför-
bud (jfr EU-kommissionens synpunkter på tillämpligheten av förordning 1/2003 i förhål-
lande till en kriminalisering). 
 
Sammanfattningsvis avstyrker Advokatsamfundet förslaget. 
 
Tvistemålsreglerna för ersättning av rättegångskostnader 
 
Utredningen föreslår att rättegångsbalkens regler för tvistemål såvitt avser rättegångs-
kostnader blir tillämpliga i ärenden och mål enligt konkurrenslagen, i stället för dagens 
system där rättegångsbalkens regler om rättegången i brottmål äger tillämpning i detta 
avseende. Detta skulle bl.a. innebära att svarandepart, vid bifall av Konkurrensverkets 
talan, skulle bära Konkurrensverkets rättegångskostnader. 
 
Advokatsamfundet avstyrker förslaget. Om förslaget ändå genomförs bör det under inga 
förhållanden gälla i mål om företagskoncentration. 
 
Utgångspunkten i mål där staten för talan mot enskild om påförande av straffliknande 
sanktion måste vara att den enskilde inte skall riskera ersättningsansvar för statens 
rättegångskostnader.  
 
Som framgår av utredningens förslag är syftet med regleringen att motverka att företag 
förhalar processen. Det kan mycket väl vara så att det finns ett intresse hos företag att 
förhala en process i vissa fall, medan det i andra fall kan finnas ett intresse av att få till 
stånd ett så snabbt avgörande som möjligt. Det kan dock inte under några omständigheter 
ligga på den enskilde att driva processen framåt i mål av det slag som nu är ifråga där han 
riskerar kraftfulla sanktioner. Från principiella utgångspunkter anser Advokatsamfundet 
därför inte att utredningens förslag är väl motiverat. 
 
Som utredningen konstaterat beror trögheterna i systemet i huvudsak på brister i Konkur-
rensverkets handläggning och processföring. Ett system där den enskilde skall stå för 
Konkurrensverkets rättegångskostnader samtidigt som Konkurrensverkets inte behöver ta 
hänsyn till kostnaderna för den enskilde kommer inte att motverka dessa trögheter. 
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Konkurrensverkets kommer inte ha något incitament från kostnadssynpunkt att påskynda 
processen. 
 
Vidare föreslås att det i konkurrenslagen införs en särskild regel som i mål om konkur-
rensskadeavgift och företagskoncentration innebär att kostnader som uppkommer i tiden 
efter det att Konkurrensverkets gett part tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets 
utkast till stämningsansökan, skall anses som ersättningsgilla. En konsekvens av ett 
sådant förslag är, i de fall Konkurrensverkets uppträder som kärande, även att kostnader 
som uppkommit i tiden före det att målet anhängiggjorts vid domstol kan vara ersätt-
ningsgilla. Detta till skillnad mot nuvarande ordning som utvecklats i Marknadsdom-
stolens praxis och som innebär att endast kostnader från tiden för stämningsansökan är 
ersättningsgilla.  
 
Advokatsamfundet avstyrker att tvistemålsreglerna införs på rätten till ersättning för 
rättegångskostnaderna. Advokatsamfundet ser dock positivt på att det skall finnas en 
möjlighet att få ersättning för kostnader som uppkommer under tiden före det att målet 
anhängiggjorts vid domstol.  
 
Kumulation av mål 
 
Utredningen föreslår en fakultativ möjlighet för domstolarna att kumulera mål om 
skadestånd på konkurrensrättslig grund med mål om konkurrensskadeavgift, detta i syfte 
att underlätta för företag att göra gemensam sak med Konkurrensverket.  
 
Advokatsamfundet tillstyrker med viss tvekan utredningens förslag. En dom avseende 
konkurrensskadeavgift har bevisverkan i en efterföljande skadeståndstvist. Det är positivt 
att ett skadedrabbat företag har möjlighet att tillvarata sin rätt redan vid processen om 
konkurrensskadeavgift. Det är dock tveksamt om förslaget kommer att leda till effektivi-
tetsvinster, eftersom avgiftsmålen kommer inbegripa ytterligare en part. 
 
Utredningen föreslår även att det i konkurrenslagen införs en särskild regel som, i de fall 
ett skadeståndsmål handläggs gemensamt med ett mål om konkurrensskadeavgift, innebär 
dels att den som för talan om skadestånd skall svara endast för den särskilda kostnad som 
denne har orsakat, dels att Konkurrensverket inte skall svara för sådan kostnad. 
 
Advokatsamfundet har inget att invända mot detta förslag, vilket är en naturlig följd av att 
kumulation införs.  
 
Preskription 
 
Utredningen föreslår att reglerna om preskription i konkurrenslagen ändras på så sätt att 
vissa åtgärder som Konkurrensverket vidtar under sin utredning av ett ärende innebär att 
preskriptionstiden börjar löpa på nytt. De åtgärder som härvid åsyftas är dels när Konkur-
rensverket i samband med en undersökning lämnar över en kopia av Stockholms tings-
rätts beslut om undersökning till den hos vilken undersökningen skall genomföras, dels 
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när Konkurrensverket bereder part tillfälle att yttra sig över Konkurrensverkets utkast till 
stämningsansökan. En absolut preskriptionstid om tio år föreslås emellertid.  
 
Advokatsamfundet tillstyrker utredningens förslag, dock med följande viktiga 
påpekanden.  
 
Konkurrensverket formulerar idag inte sällan mycket vida gärningsbeskrivningar i 
anslutning till att verket ansöker om tillstånd hos Stockholms tingsrätt att få göra en s.k. 
gryningsräd. Det kan helt enkelt avse en misstanke om att en överträdelse skett på en viss 
marknad. Det medför i sig en stor risk för att en gryningsräd i sig kan få en vidare 
omfattning än vad som misstanken rör. Det är inte en bra ordning. Det är i sig ett viktigt 
rättssäkerhetskrav att det av ett sådant domstolsbeslut skall framgå exakt vad misstanken 
rör och vem beslutet riktar sig mot.  
 
Det är vidare ett mycket viktigt rättssäkerhetskrav att det råder identitet mellan den 
misstanke som gryningsräden avser och det förfarande som en ny preskriptionstid nu 
föreslås börja löpa för. 
 
Förebringande av uppgifter från förhör 
 
Enligt utredningen bör även Konkurrensverket få möjlighet att vid förhör i domstol få 
förebringa uppgifter som ett vittne eller en part har lämnat vid förhör hos Konkurrensver-
ket, om den hördes uppgifter avviker från vad han eller hon tidigare anfört eller den som 
skall höras förklarar att han eller hon inte kan eller vill yttra sig. 
 
Advokatsamfundet tillstyrker utredningens förslag. Enligt vår uppfattning fyller 
förebringande av sådana uppgifter två funktioner, dels som ett medel att bedöma ett 
vittnes trovärdighet och tillförlitlighet under förhöret i domstol, dels som ett bevismedel i 
sig. Såsom utredningen anför kan det sättas ifråga om inte domstolen redan idag, inom 
ramen för sin officialprövning i konkurrensmål, kan hamna i en situation där den måste 
tillåta att uppgifter från förhör hållna vid Konkurrensverket på något sätt läggs fram under 
rättegången. Det skall även påpekas att varken Konkurrensverket eller domstolarna synes 
anse att Konkurrensverket skulle vara förhindrade att läsa upp utdrag ur förhörsprome-
morior. Under huvudförhandlingen i tingsrätten i det s.k. asfaltsmålet skedde detta vid ett 
antal tillfällen. 
 
Advokatsamfundet ser dock positivt på utredningens förslag eftersom en hänvisning till 
36 kap. 16 § rättegångsbalken tydliggör att huvudregeln är muntlighet och att uppläsning 
endast får ske i undantagsfall. Advokatsamfundet hyser tilltro till att domstolarna, inom 
ramen för sin processledning, ingriper exempelvis för det fall en part skulle inleda ett 
huvudförhör med att konfrontera ett vittne med uppgifter denne tidigare lämnat i förhör 
hos Konkurrensverket eller för det fall skriftiga vittnesattester åberopas som bevisning i 
strid med muntlighetsprincipen. 
 



   

 

12

Enligt Advokatsamfundets uppfattning vore det emellertid önskvärt att utskrifter av 
förhör från Konkurrensverkets utredning, med förebild av vad som gäller avseende 
förundersökningsprotokoll inom straffprocessen, inges till domstolen i samband med 
ansökan om stämning. Såväl domstolen som övriga parter bör ha tillgång till sådana 
utskrifter redan vid det förhör som föranleder att uppgifterna nyttjas. Part som på något 
sätt önskar nyttja uppgifter från förhör bör även inhämta domstolens tillstånd att göra så.  
I annat fall föreligger det en risk att uppgifter från tidigare förhör sammanblandas med 
uppgifter från förhöret i domstolen. 
 
Vite  
 
Vidare föreslås att Konkurrensverket ges möjlighet att förena beslut med vite när 
Konkurrensverket godtar åtaganden i samband med en företagskoncentration eller i ett 
ärende där Konkurrensverket överväger att ålägga ett företag att upphöra med en över-
trädelse av konkurrenslagen eller EG-fördraget. 
 
Advokatsamfundet har inget att invända mot att Konkurrensverket ges möjlighet att 
förena beslut med vite. Advokatsamfundet anser emellertid att Konkurrensverkets beslut 
skall kunna överprövas i två domstolsinstanser; tingsrätt och Marknadsdomstolen. Utred-
ningen har inte fört fram tillräckliga skäl för varför prövning av Konkurrensverkets beslut 
i dessa ärenden endast skall ske i en instans. 
 
Åtaganden från företag 
 
Utredningen föreslår att nuvarande 23 a § konkurrenslagen, av vilken följer att Konkur-
rensverket får godta åtaganden från företag, ändras på så sätt att det klart framgår att den 
rättsliga följden av att Konkurrensverket godtar ett åtagande endast är att Konkurrens-
verket, med hänsyn till åtagandet som lämnats, inte längre finner anledning att ingripa 
mot det aktuella förfarandet. 
 
Detta förslag hänförs till synpunkter från EU-kommissionen och är av teknisk natur. 
Advokatsamfundet har inget att invända mot förslaget. 
 
Övrigt 
 
Advokatsamfundet instämmer i utredningens förslag om införandet av ett formaliserat 
förfarande hos Konkurrensverket och särskilt i det att Konkurrensverket bör ange 
storleken på den yrkade konkurrensskadeavgiften i utkastet till stämningsansökan. 
 
Konkurrensverkets rapport Tröskelvärden för koncentrationsprövningar 
 
Man kan konstatera att frågan om en obligatorisk svensk förhandsanmälan överhuvud-
taget behövs är föremål för diskussioner bland konkurrensrättsligt inriktade advokater. 
Några överväganden i den delen finns inte alls i Konkurrensverkets rapport.  
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Konkurrensverkets kartläggning har givetvis en del förtjänster, även om den är ganska 
tekniskt inriktad. Det är svårt att ha en deciderad uppfattning om hur tröskelvärdena bör 
justeras om man överhuvudtaget inte har övervägt om en obligatorisk förhandsanmälning 
behövs längre.  
 
Man kan också fundera över vilka konsekvenser ett ökat utrymme för frivilliga anmäl-
ningar skulle få. Ändringar i huvudtröskel- och bitröskelbeloppen får här olika konse-
kvenser, vilket är viktigt att notera. 
 
Om huvudtröskelbeloppet på 4 miljarder kr (på den sammanlagda omsättningen i världen, 
sänks till 1 miljarder kr (genom den föreslagna ändringen i Sverige), blir färre förvärv 
anmälningspliktiga.  
 
Om bitröskelbeloppet 100 miljoner kr (omsättning i Sverige för minst två av de berörda 
företagen) höjs till 200 miljoner, kommer det visserligen innebära att färre förvärv 
kommer att omfattas av en obligatorisk anmälningsplikt. Å andra sidan kan Konkurrens-
verket ålägga parterna att anmäla förvärvet. Osäkerheten ökar således. Om Advokatsam-
fundet inte är fel underrättat, har Konkurrensverket i ett par ärenden ålagt parterna att 
anmäla förvärv som varit så materiellt komplicerade att verket sedermera gjort en 
fördjupad undersökning. Sådana aspekter analyseras inte alls i Konkurrensverkets 
rapport. Parterna kan givetvis frivilligt anmäla ett förvärv. 
 
Samspelet mellan EG:s koncentrationsförordning och nationell förvärvsprövning vore 
också intressant att analysera närmare, i perspektivet av om en nationell förvärvsprövning 
behövs. En tendens är att hänskjutande av koncentrationsärenden från EU-kommissionen 
till nationella konkurrensmyndigheter blivit vanligare. 
 
Sammanfattningsvis efterlyser Advokatsamfundet en bredare diskussion kring frågor som 
rapporten väcker. En idé kunde vara att Näringsdepartementet arbetar fram ett underlag 
och arrangerar hearings kring dessa frågor under det fortsatta lagstiftningsarbetet.  
 
 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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