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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 5 november 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Konkurrensskadelag (Ds 2015:50).  

 

1. Inledning 
 

Advokatsamfundet lämnar förslaget i stort utan erinran.  

Med beaktande av förslagets innehåll, utformning och förhållande till Europaparlamentet 

och rådets direktiv 2014/104/EU (nedan kallat Direktivet) vill Advokatsamfundet 

emellertid lämna de kommentarer och förbehåll som framgår i det följande.  

2. Det svenska eftergiftsprogrammet  
 

2.1 Diskrepans mellan olika eftergiftsprogram 
 

Advokatsamfundet vill framhålla att promemorian inte berör problematiken som följer av 

skillnaden i definition av eftergiftsprogram mellan å ena sidan Direktivet respektive 

promemorians förslag och å andra sidan konkurrenslagen. Promemorians förslag kommer 

att innebära att i vart fall vissa typer av överträdelser som omfattas av konkurrenslagens 

eftergiftprogram, inte omfattas av Direktivets och förslagets skydd för företag som 

beviljats eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgift. Det är olyckligt då skyddet 

av eftergiftsprogram är en av Direktivets grundpelare, och då den svenska lagstiftaren 

annars tydligt värnar om sitt eftergiftsprogram. 

Konkurrensverkets eftergiftsprogram tar sin utgångspunkt i konkurrenslagen 3 kap. 12-13 

§§ (2008:579) (KL). Programmet innebär förenklat att företag som frivilligt inkommer 

med bevisning vid en undersökning av en överträdelse som omfattas av KL 2 kap. 1 § 

eller art. 101 EUF, oavsett dess slag, under vissa förutsättningar helt eller delvis befrias 

från konkurrensskadeavgift. Eftergiftsprogrammet anses generellt som ett mycket viktigt 

verktyg för konkurrensrättens genomslag. 
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Promemorians förslag definierar ”eftergiftsprogram” som ”ett program för tillämpningen 

av art. 101 i EUF-fördraget eller motsvarande bestämmelse i nationell rätt på grundval av 

vilket ett företag som deltagit i en hemlig kartell”. En ”kartell” definieras som ”ett avtal 

eller ett samordnat förfarande mellan två eller flera konkurrerande företag”. Definitionen 

överensstämmer med kommissionens eftergiftsprogram (se kommissionens meddelande 

om immunitet mot böter och nedsättning av böter i kartellärenden). 

Direktivet och promemorians förslag definierar alltså eftergiftsprogram snävare än KL, 

eftersom de förstnämnda endast omfattar hemliga karteller mellan konkurrerande företag. 

Det innebär att flera typer av överträdelser som omfattas av KL:s eftergiftsprogram inte 

omfattas av skyddet i promemorians förslag. Det gäller t.ex. samarbeten mellan 

konkurrenter som inte kan klassificeras som karteller, karteller som inte verkat i hemlighet 

eller, vilket torde vara viktigast, överträdelser begångna mellan företag som inte är 

konkurrenter (t.ex. konkurrensbegränsande så kallade vertikala samarbeten mellan 

leverantör och kund). Den senare kategorin av konkurrensöverträdelser har på senare tid 

fått ökad betydelse i den internationella tillämpningen av konkurrensrätten. 

2.2 Skyddet av eftergiftsprogram i Direktivet och promemorians förslag 
 

Direktivet och promemorians förslag reglerar skydd för företag som omfattas av 

eftergiftsprogram i två avseenden: 

(i) Skydd mot utlämnande och användning av bevis 

Advokatsamfundets kommentarer kring utlämnande och användning av bevis återfinns i 

kap. 6.2 nedan. Promemorians förslag avseende skydd för eftergiftsprogram bygger på 

Direktivets art. 6 och 7, som i sin tur utgör specificeringar av den generella rätten till 

utlämnande av bevis i art. 5. Art. 5 ger medlemsstaterna relativt stort skön i utformningen 

av reglerna och möjligheter att anpassa implementeringen efter gällande nationell rätt. 

Advokatsamfundet ser därför inga direkta begränsningar för lagstiftaren att vid 

implementeringen av Direktivet utöka skyddet för utlämnande och användning av 

bevisning till att omfatta hela eftergiftsprogrammet i KL:s mening. Det förefaller också 

vara promemorians avsikt att KL:s eftergiftsprogram ska skyddas i sin helhet,1 men så blir 

alltså inte utfallet så som promemorians förslag är utformat. 

(ii) Begränsning av solidariskt ansvar 

Promemorians förslag avseende begränsning av solidariskt ansvar avseende företag i 

eftergiftsprogram kommer till uttryck i 2 kap. 4 § förslaget. Det är en implementering av 

Direktivets art. 11.4 som i sin tur är en begränsning av principen om solidariskt ansvar i 

art. 11.1. Till skillnad från reglerna om bevis ovan omfattar skyddet inte samtliga företag i 

ett eftergiftsprogram, utan endast de som ”beviljats sanktionsavgiftsbefrielse”. 

                                                
1
 Se promemorians överväganden, s. 104. 
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Ett ”företag som beviljats sanktionsavgiftsbefrielse” är enligt promemorians förslag ”ett 

företag som har befriats från sanktionsavgift av en konkurrensmyndighet inom ramen för 

ett eftergiftsprogram”, dvs. ett företag som helt befriats från konkurrensskadeavgift. 

Länken till ”ett eftergiftsprogram” torde dock innebära att de typer av överträdelser som 

inte omfattas av definitionen av ett eftergiftprogram i förslaget inte omfattas av 

begränsningen av det solidariska ansvaret.2  

2.3 Slutsats 
 

Skyddet är till för att bibehålla eftergiftsprogrammens effektivitet.3 Utan dessa 

skyddsregleringar befarar kommissionen att Direktivet väsentligt skulle minska företags 

incitament att samarbeta under eftergiftsprogrammet. Kommissionens farhågor förefaller 

berättigade, och är självklart lika applicerbara på de typer av överträdelser som omfattas 

av det svenska, men inte av kommissionens eftergiftsprogram.  

Till skillnad från bevisreglerna avseende eftergiftsprogrammet är begränsningen av det 

solidariska ansvaret i Direktivet ett uttryckligt undantag. Det är därför svårare att se hur 

den svenska implementeringslagstiftningen ska kunna utformas så att hela 

konkurrenslagens eftergiftsprogram ska omfattas. Advokatsamfundet uppmanar dock 

lagstiftaren att närmare undersöka denna möjlighet samt rådgöra med kommissionen och 

överväga i vilken mån hela konkurrenslagens eftergiftsprogram kan skyddas på samma 

sätt som kommissionens. I vart fall måste lagstiftaren tillse att det slutliga förslaget är 

tydligt i frågan. Annars är risken för rättsosäkerhet och till och med rättsvillfarelse stor, 

och det kommer i det långa loppet att onödigt komplicera skadeståndsprocesser samtidigt 

som det svenska eftergiftsprogrammet riskerar att försvagas. 

3. Ersättningsansvar  
 

3.1 Solidariskt ansvar 
 

I 2 kap. 3 § förslaget uppställs ett antal kriterier för att avgöra vilket företag som är att 

anse som ett medelstort företag, såsom storleken på personalstyrkan och årsomsättning. 

Advokatsamfundet föreslår att det bör övervägas att göra en direkt hänvisning till 

kommissionens rekommendation 2003/361/EG4 i den svenska lagen i likhet med art. 11.2 

i Direktivet. Till exempel finns i bilagan till rekommendation bestämmelser om hur 

personalstyrkan och de finansiella beloppen ska beräknas, vilket kan underlätta för en 

skadelidande som ska avgöra vilket företag som den skadelidande ska rikta sitt anspråk 

                                                
2
 Advokatsamfundet noterar att promemorian på s. 45 ger uttryck för tolkningen att alla företag som fått eftergift 

i konkurrenslagens mening omfattas av begränsningen, men den tolkningen överensstämmer inte med förslagets 

utformning. 
3
 Se Direktivets beaktandesats p. 26. 

4
 Kommissionens rekommendation 2003/261/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små 

och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36). 
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mot. Det kan i detta sammanhang nämnas att i det finska förslaget görs en 

direkthänvisning till kommissionens rekommendation.5  

I Direktivet anges att det solidariska ansvaret under vissa förutsättningar är begränsat till 

vissa skador, bland annat om rekvisitet i art. 11.2.b är uppfyllt. Under denna punkt i 

förslaget har ordet ”oåterkalleligen” så som det anges i Direktivtexten inte tagits med 

(2 kap. 3 § p. 2 förslaget). Det har inte angetts närmare varför ordet utelämnats. Enligt 

Advokatsamfundet kan avsaknaden av ordet ”oåterkalleligen” få betydelse främst för det 

efterföljande andra ledet (”tillgångar förlorar allt värde”), vilket klargör att det inte ska 

vara fråga om tillfälliga ekonomiska svårigheter. Det finns således en risk att utelämnande 

av ordet ”oåterkalleligen” kan medföra att meningen får en annan betydelse, på så sätt att 

fler företag skulle kunna hänvisa till att ett solidariskt ansvar skulle kunna äventyra 

företagets ekonomiska bärkraft och medföra att dess tillgångar förlorar allt värde, än om 

rekvisitet ”oåterkalleligen” också skulle finnas med. I förlängningen skulle det kunna 

innebära att en skadelidande får svårare att erhålla ersättning. 

3.2 Preskriptionsavbrott efter uppgörelse i godo 
 

Enligt Direktivet ska det tillfälliga avbrottet i preskriptionsfristen endast gälla de parter 

som deltar eller deltog i eller som representeras eller representerades vid tvistlösningen i 

godo (art. 18.1). Advokatsamfundet anser att begränsningen till parter som på något vis 

deltagit i tvistlösningen i godo skulle kunna uttryckas tydligare i 2 kap. 8 § i förslaget eller 

införas under ”tvistlösning i godo” bland definitionerna i förslagets 1 kap. 2 §. 

4. Bestämmande av ersättning  
 

4.1 Ersättningens omfattning 
 

Vid bestämmande av ersättning i en tvist är det inte sällan av betydelse hur stor den totala 

skadan kan anses vara, se exempelvis 3 kap. 2 § första stycket, 3 kap. 3 § och 4 kap. 1 § 

första stycket i förslaget. Advokatsamfundet vill framhålla att det ofta är långt ifrån enkelt 

att bestämma eller ens uppskatta den totala skadan – vare sig för en skadelidande, en 

överträdare eller domstolen. Detta gör det angeläget att det finns reella möjligheter till att 

kunna uppskatta skadan och att nyttja de möjligheter som Direktivet utpekar (artikel 17.3).  

Det är en stor skillnad mellan Patent- och marknadsdomstolens ekonomiska experters 

möjlighet att inom ramen för ett dispositivt tvistemål kvantifiera den skada som en prövad 

överträdelse innebär och det bistånd som en nationell konkurrensmyndighet med sin 

expertis och resurser kan lämna. De ekonomiska experterna är väsentligen hänvisade till 

föreliggande bevisning och fakta i målet.  

I promemorian görs bedömningen att artikel 17.3 inte föranleder någon 

lagstiftningsåtgärd, eftersom rätten på yrkande av part i ett dispositivt tvistemål kan 

                                                
5
 Arbets- och näringsministeriets publikationer 46/2015, Betänkande från arbetsgruppen för konkurrensrättsligt 

skadestånd, förslagets 4 § 3 moment 1 punkt (svensk översättning). 
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begära Konkurrensverkets bistånd. Kravet på yrkande finns dock inte med i Direktivet. 

Enligt Advokatsamfundet kan man inte bortse från den skillnaden. För att artikel 17.3 ska 

införlivas med svensk rätt, måste enligt Advokatsamfundets mening en särskild 

bestämmelse som reglerar frågan införas i svensk rätt. 

4.2 Övervältring 
 

Direktivets art. 13 fastställer (i) att övervältring är en giltig invändning för en svarande 

överträdare, (ii) att svaranden har bevisbördan för att övervältring skett och (iii) att 

svaranden för att uppfylla bevisbördan har rätt att i rimlig utsträckning begära ut 

handlingar från käranden och tredje part. 

Promemorian bedömer att art. 13 inte föranleder någon lagstiftningsåtgärd. 

Argumentationen härför är knapphändig. Advokatsamfundet noterar att såväl möjligheten 

att göra en invändning om övervältring som bevisbördan för att visa övervältring varit 

föremål för omfattande debatt i svensk och internationell doktrin. Rättsläget innan 

Direktivet kan därför svårligen bedömas som klart och därför borde principerna i art. 13 

också införlivas i förslaget. 

4.3 Skada i annat säljled 
 

I samband med skadeståndstalan vill Advokatsamfundet peka på problematiken med att 

det beträffande samma överträdelse kan förekomma flera rättegångar samtidigt eller vid 

olika tillfällen där tidigare dom vunnit rättskraft. Exempelvis föreligger det oklarheter vad 

som gäller i det fall där en överträdare till följd av dom (i) utgett ersättning till en direkt 

köpare, (ii) senare blir stämd även av en indirekt köpare, (iii) det där framkommer att en 

övervältring skett (eventuellt som en verkan av de olika bevisbörderegler som gäller), och 

(iv) den direkta köparen därmed blivit överkompenserad på överträdarens bekostnad. Till 

följd av att olika bevisbörderegler i fråga om övervältring gäller för direkta respektive 

indirekta köpare får en direkt köpare ett starkt incitament (skadevållarens bevisbörda för 

att övervältring skett) att en indirekt skadelidande inte också framställer krav (bevisbördan 

går då över till att ligga på den, dvs. den direkta köparen, som påstår att övervältring inte 

skett), i vart fall inte förrän den direkte köparens krav prövats. 

Det finns härvid skäl att utreda hur hanteringen ska ske av en tidigare uppgörelse i godo 

med den direkta köparen, som innebär att denna blivit överkompenserad på den indirekta 

köparens bekostnad. Detta kan ytterligare kompliceras av att det kan vara fråga om krav, 

som drivits i flera olika länder och vid olika tillfällen. 
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5. Preskription 
 

Advokatsamfundet noterar att promemorian medvetet utelämnat regler om preskription 

för regressfordringar.6 Enligt Advokatsamfundet bör det dock ändå övervägas om en 

reglering motsvarande den i 4 § preskriptionslagen (1981:130) ska införas i den nya lagen. 

6. Regressrätt  
 

Advokatsamfundet anser att lydelsen i 4 kap. 3 § i förslaget inbjuder till oklarhet och 

föreslår en lydelse som på ett klarare sätt anger vad det är fråga om (begränsning av 

regressrätten). 

 

7. Rättegångsbestämmelser 
 

7.1 Skyldighet att lämna ut bevis 
 

Av Direktivets bestämmelser i art. 5, om vilken editionsplikt som måste stå till bud i 

medlemsstaternas rättsordning, föreslår promemorian att vissa delar ska införas genom 

specifika bestämmelser i lagen. Till exempel föreslås att det som sägs i art. 5.3, om hur 

prövningen ska gå till, ska införas (5 kap. 7 § förslaget) för att ”tydligt genomföra 

direktivet”, även om det enligt promemorian ”redan i dag finns en skyldighet för svenska 

domstolar att iaktta åtminstone delar av det som föreskrivs i art. 5.3”. På samma sätt som 

Direktivets art. 5.3. inkluderats i lagen för att ”tydligt genomföra direktivet”, bör enligt 

Advokatsamfundets mening även Direktivets art. 5.6 om att editionsplikten inte innebär 

några inskränkningar i advokatsekretessen förtydligas i lagen. Detta skulle t.ex. kunna 

förtydligas genom en skrivning om att inget av det som sägs om editionsplikt i 

konkurrensskadelagen gör någon inskränkning över huvud taget på det skydd som gäller 

för förtrolig kommunikation mellan advokat och klient.  

En hänvisning även till 38 kap. 8 § rättegångsbalken bör övervägas i förslagets 5 kap. 

7.2 Särskilt skydd för eftergifts- och förlikningsdokument 
 

Genom bestämmelsen i 5 kap. 6 § tredje stycket i förslaget (som bygger på Direktivets art. 

6.7) ges käranden möjlighet att tillse att domstol tar del av handlingar som det i sig inte 

skulle gå att begära utlämnade eller att över huvud taget åberopa om käranden fått tag på 

dessa handlingar enbart genom tillgång till konkurrensmyndighetens akt. Syftet med 

bestämmelsen är att domstolen ska kunna bedöma om vissa dokument verkligen är sådana 

som nämns i 5 kap. 6 § första stycket 1-2 i förslaget och därför omfattas av editions- och 

åberopandeförbudet. Trots att det råder ett visst åberopandeskydd för uppgifterna, kan 

alltså en kärande, med stöd av bestämmelsen, tillse att domstolen tar del av handlingarna. 

Som framhålls i promemorian råder fri bevisföring och fri bevisvärdering som en stark 

huvudregel i svensk processrätt (RB 35 kap. 1 §). Det innebär att en svensk domstol i sitt 

normala arbetssätt har att beakta och värdera i princip all bevisning som parterna för fram. 

                                                
6
 Se promemorians överväganden, s. 115. 
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Mot bakgrund av denna starka tradition om fri bevisföring och fri bevisvärdering, finns en 

risk att syftet med att vissa uppgifter inte ska gå att åberopa (skyddandet av 

eftergiftsprogrammets effektivitet),7 delvis går förlorat om en kärande ändå kan 

framtvinga att domstolen tar del av handlingarna och domstolen påverkas av innehållet i 

dessa handlingar. För att undvika att en domstol i sin granskning av vad dokumenten 

innehåller (enligt 5 kap. 6 § tredje stycket) påverkas av dess innehåll, bör det enligt 

Advokatsamfundets mening tillses att en granskning i enlighet med 5 kap. 6 § tredje 

stycket görs av en annan sits än den som dömer i det aktuella målet. 

7.3 Förtydligande avseende förklaringar 
 

En kategori av information som har ett starkt skydd mot att lämnas ut är ”förklaringar 

inom ramen för ett eftergiftsprogram” (5 kap. 6 § första stycket 1p. förslaget). Detta 

definieras närmare i förslagets definitionskatalog (1 kap. 2 § 10p. förslaget). Det bör för 

god ordnings skull och för att utesluta eventuell begreppsförvirring framhållas att den här 

typen av förklaringar inom ramen för ett eftergiftsprogram måste särskiljas från de 

förklaringar som KKV enligt KL 3 kap. 15 §, på begäran av ett anmälande företag, ska 

besluta om när förutsättningarna för eftergift är uppfyllda. 

8. Skadestånd får beaktas när konkurrensskadeavgiften bestäms  
 

Enligt Advokatsamfundet är KL 3 kap. 11 § redan av ett icke uttömmande slag och givet 

hur 3 kap. 11 § tolkats kräver art. 18.3 ingen implementeringslagstiftning i Sverige.  

9. Ikraftträdandebestämmelser  
 

Enligt Direktivet ska medlemsstaterna säkerställa att de nationella bestämmelserna som 

antas i syfte att följa de materiella bestämmelserna i Direktivet (art. 22.1) inte tillämpas 

retroaktivt. Enligt promemorians bedömning bör därför äldre bestämmelser tillämpas på 

skadefall som inträffar före ikraftträdandet. Advokatsamfundet anser att det ur ett 

rättssäkerhetsperspektiv bör göras tydligt vilka bestämmelser som kan tillämpas på ett 

skadefall. Promemorian ger dock ingen närmare beskrivning av när i tiden ett skadefall 

ska anses ha skett. Det är inte heller utrett vilka bestämmelser som blir tillämpliga i det 

fall skadefallet inte skett vid ett isolerat tillfälle, utan skett under en längre tid, både före 

och efter den föreslagna lagens ikraftträdande. 

  

                                                
7
 Se Direktivets beaktandesats p. 26. 
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Som följer av Direktivet (art. 22.2) föreslås i promemorian att äldre processrättsliga 

bestämmelser ska tillämpas på en skadeståndstalan som väckts före den 26 december 

2014. Promemorian klargör dock inte vilka processuella bestämmelser som blir 

tillämpliga i mål som slås ihop, t.ex. i de särskilda fall då en kärande i ett mål om 

skadeståndstalan som väckts före den 26 december 2014 ansöker hos tingsrätten om att 

målet ska omvandlas till en grupprättegång efter den 27 december 2016, eller vid ett 

liknande händelseförlopp i fråga om förening av mål enligt reglerna i RB. 

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 

 

 

 

 

Anne Ramberg 


