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Sammanfattning

Konkurrensklausuler är en slags förpliktelser i konkurrensförebyggande syfte. De
förekommer ofta vid företagsöverlåtelser, innebärande exempelvis att säljaren åtar
sig att för en viss tid inte konkurrera med förvärvaren av verksamheten. Några av
de vanligaste motiven till varför en konkurrensklausul tas in i förvärvsavtalet är
intresset att bevara marknadsandelar (goodwill) och företagsspecifikt kunnande
(know-how). Klausulerna kan vara olika långtgående vad gäller bindningstid,
innehåll, geografiskt tillämpningsområde och den personkrets som omfattas.

Konkurrensklausuler kan ses ur en avtalsrättslig synvinkel. De regleras i 38 §
avtalslagen. Utgångspunkten är att klausulerna är giltiga såvida de inte är oskäliga.
För att ta ställning till skäligheten görs en avvägning mellan parternas motstående
enskilda intressen. Rättspraxis är sällsynt på området. De fall som finns visar dock
på att domstolen gör en strikt avtalsrättslig bedömning, och att principen om pac-
ta sunt servanda upprätthållits. Vad gäller frågan om hur långt klausulerna får
sträcka sig finns det inget generellt svar, utan en bedömning får göras i det enskil-
da fallet. Av rättspraxis synes framgå att när överlåtelsen innehåller goodwill kan
bindningstider på i vart fall upp till fem år godtas om vederlaget är tillräckligt. När
överlåtelsen även omfattar know-how kan sannolikt ännu längre bindningstider
accepteras. Det är osäkert huruvida klausulens innehåll och geografiska tillämp-
ningsområde måste vara begränsade. Då det gäller frågan om vilka personer som
kan omfattas av klausulen är utgångspunkten att endast avtalsparterna kan bindas.

Flertalet konkurrensklausuler måste även betraktas ur en konkurrensrättslig syn-
vinkel. Här kan såväl svensk som EG-rättslig konkurrensrätt bli tillämplig. Sedan
ett år tillbaka korresponderar de båda regelsystemen nästan helt. Om förvärvet
uppnår vissa tröskelvärden ska konkurrensklausulen bedömas tillsammans med
själva förvärvsavtalet. Rör däremot förvärvet endast mindre värden kan konkur-
rensklausulen komma att prövas enligt ett allmänt förbud om konkurrensbegrän-
sande samarbete, förutsatt att den uppfyller vissa krav på märkbarhet. De kriteri-
er som ställs upp för att konkurrensklausulen ska godtas torde i huvudsak vara
desamma oberoende av vilket system som är tillämpligt. Kriterierna utvecklades
först i den så kallade doktrinen om accessoriska begränsningar. Denna säger
att en konkurrensklausul måste ha ett direkt samband med och vara nödvändig
för genomförandet av förvärvet samt proportionell för att inte vara förbjuden en-
ligt konkurrensrätten. För att kunna avgöra om kriterierna är uppfyllda måste
omständigheterna i det enskilda fallet beaktas. Kommissionen har också utfärdat
ett tillkännagivande om accessoriska begränsningar i syfte att förklara hur man har
för avsikt att tolka rekvisiten.

Vid en undersökning av Kommissionens och Konkurrensverkets rättspraxis har
framkommit att en bindningstid på två till fem år är normalt beroende på om för-
värvet omfattar endast goodwill eller om även kommersiell know-how och tek-
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nisk know-how omfattas. Därutöver kan en rad andra omständigheter påverka
huruvida en längre eller kortare bindningstid godtas. Vad gäller klausulens geo-
grafiska tillämpningsområde är huvudregeln att det måste vara begränsat till det
område där säljaren marknadsförde de relevanta produkterna eller tjänsterna före
förvärvet. Beträffande konkurrensklausulers innehåll ska det vara begränsat till de
produkter eller tjänster som är en del av det överlåtna företagets ekonomiska
verksamhet. Genom rättspraxis har emellertid denna definition utvidgats. Samma
principer har även tillämpats på förbud för säljaren att värva kunder eller anställda
från det överlåtna företaget, förbud för överlåtaren att förvärva aktier i konkurre-
rande företag, samt på sekretessklausuler, innebärande att säljaren inte får yppa
viss hemlig information.

Vad beträffar den personkrets som får omfattas av konkurrensklausulen inklude-
rar den först och främst, förutom säljaren, dennes dotterbolag och handelsagen-
ter. Via rättspraxis har emellertid denna personkrets utökats till att gälla även ak-
tieägarna i det säljande bolaget, förutsatt att ägarintresset i bolaget var starkt kon-
centrerat. Att även andra närstående till säljaren än aktieägare kan bindas förefal-
ler däremot högst osäkert.
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Förord

Jag vill här passa på att rikta ett varmt tack till Karin Adlercreutz för hennes enga-
gerade handledning i samband med mitt uppsatsarbete.

Lund den 18 maj 2001
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Förkortningar

AD Arbetsdomstolen
Amsterdamfördraget Konsoliderad version av Fördraget om upprättandet

av Europeiska gemenskapen
CMLR Common Market Law Report
Ds Departementsserien
ECLR European Competition Law Review
ECR European Court Reports
EG-domstolen Europeiska gemenskapernas domstol
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EU Europeiska unionen
HD Högsta domstolen
HovR Hovrätten
JT Juridisk Tidskrift utgiven vid Stockholms univ.
KL Konkurrenslagen (1993:20)
KKV Konkurrensverket
KKVFS Konkurrensverkets författningssamling
Kommissionen Europeiska gemenskapernas kommission
MD Marknadsdomstolen
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning I
Prop. Regeringens proposition
RH Rättsfall från hovrätterna
RB Rättegångsbalken
SOU Statens offentliga utredningar
SvJT Svensk juristtidning
TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap
TR Tingsrätten
TSA Tidskrift för Sveriges Advokatsamfund
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1 Inledning

1.1 Presentation av uppsatsen

Uppsatsens titel är konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse. För att en juridisk
eller fysisk person ska ha ett intresse av att förvärva ett företag, eller en del därav,
kan det vara ett krav från dennes sida att överlåtaren, säljaren, förpliktar sig att
inte under en period efter förvärvet konkurrera med förvärvaren. Säljaren kan åta
sig en sådan förpliktelse genom att skriva under en konkurrensklausul i förvärvs-
avtalet. Klausulen kan innebära ett förbud för säljaren mot att konkurrera med
förvärvaren på flera olika sätt. Ett exempel härpå är ett förbud mot säljaren att
efter förvärvet bedriva med förvärvaren konkurrerande verksamhet. Många kon-
kurrensklausuler aktualiseras i en arbetsrättslig kontext då de ibland syftar till att
förhindra att en arbetstagare i det försålda bolaget tar anställning i en konkurre-
rande verksamhet strax efter förvärvet. Dessa arbetsrättsliga konkurrensklausuler
kommer emellertid inte att behandlas i denna uppsats.

Konkurrensklausuler kan vara olika långtgående vad beträffar tid, innehåll, geo-
grafiskt tillämpningsområde, samt vilka personer som omfattas av klausulen. Spe-
ciellt för konkurrensklausuler är att de inte endast begränsar handlingsfriheten för
säljaren gentemot förvärvaren. Den kan dessutom ha en indirekt påverkan på
tredje part, eftersom den under vissa förutsättningar kan medföra en begränsning
av konkurrensen på den relevanta marknaden. Konkurrensklausuler regleras så-
lunda inte bara av avtalsrätten, utan kan även falla under konkurrensrättens
tillämpningsområde. För att kunna bedöma huruvida en konkurrensklausul är
lagenlig måste därför såväl den avtalsrättsliga som den konkurrensrättsliga regle-
ringen undersökas. Uppsatsen kommer framförallt att behandla i vilken mån dessa
båda regelsystem ställer upp gränser för hur långt en konkurrensklausul får
sträcka sig.

I samband med den undersökning av rådande rättsläge som företas nedan kom-
mer framgå att det bitvis är olika faktorer som påverkar den avtalsrättsliga- re-
spektive konkurrensrättsliga bedömningen av huruvida en viss konkurrensklausul
är lagenlig eller inte. Vid den avtalsrättliga bedömningen företas en avvägning
mellan avtalsparternas olika intressen. När det gäller den konkurrensrättsliga be-
dömningen däremot, beaktas även samhällsintresset av att det finns en effektiv
konkurrens på marknaden.

Av ovan följer att svaret på frågan huruvida en konkurrensklausul är lagenlig kan
bero på om klausulen bedöms ur avtalsrättslig eller konkurrensrättslig synvinkel.
Det kan sägas att avtalsrätten och konkurrensrätten krockar eller kompletterar
varandra beroende på hur man väljer att se på saken. Denna diskrepans kan även
betraktas ur en filosofisk synvinkel, se nedan kapitel 1.2.
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1.2 Ett rättsfilosofiskt tvärsnitt

Avtalsfrihet och principen om pacta sunt servanda är något som i allmänhet tas
för givet i västerländska rättsordningar. En människa ska ha rätt att självständigt
och frivilligt förplikta sig själv och en motpart och rättsordningen måste tillerkänna
avtalet rättsligt skydd.1 Utgångspunkten är sålunda att ett avtal som två parter
ingått på frivillig basis är bindande.

Parallellt med principen om avtalsfrihet, finns det emellertid som bekant lagstiftning
som inskränker densamma. Konkurrensrätten utgör ett exempel härpå. Sveriges
första riktiga konkurrenslagstiftning infördes 19532, vilken förbjöd de konkur-
rensbegränsande avtal som ansågs skadliga ur en samhällelig synvinkel. Sedan
1992 har vi en strängare konkurrenslag3, vars utgångspunkt är att alla konkur-
rensbegränsande avtal av någon betydelse är förbjudna.4

Det kan ifrågasättas hur principen om avtalsfrihet och konkurrenslagstiftningen
kan existera parallellt i en rättsordning, då de har så vitt skilda utgångspunkter –
den förra utgår ifrån att ett avtal som två parter slutit är giltigt, medan den senare
utgår ifrån att en viss typ av (konkurrensbegränsande) avtal alltid är förbjudna.
Om den historiska utvecklingen studeras kan det konstateras att avtalsfriheten
varit mycket utbredd under vissa tidsperioder. Ett exempel härpå utgör laissez-
faire-perioden i slutet av 1800-talet. Under större delen av 1900-talet, å andra
sidan, kan ett mer socialt betonat mönster urskiljas, vilket tagit sig uttryck i lag-
stiftning som har till syfte att skydda konsumenter såväl som att främja en effektiv
konkurrens.

En rättsfilosofisk förklaringsmodell till dessa pendlingar mellan polen för avtalsfri-
het och polen för reglering som inskränker densamma, är att det historiskt sett
existerat olika så kallade normativa mönster. Dessa mönster har med varierande
resultat påverkat den rättsliga regleringen antingen i riktning mot större avtalsfrihet,
eller i riktning mot en mer ingripande lagstiftning. Det finns sålunda ingen hierarki
eller rättskällelära som slutligt löser denna konflikt, det vill säga om principen går
före lagstiftningen eller vice versa.5 Den svenska rättsordningen är i dagsläget
tämligen präglad av ett socialt perspektiv och idén om en rättvis fördelning. Detta
perspektiv speglas bland annat i ett flertal lagar som har tillkommit i syfte att
skydda konsumenter eller annan svagare part. Av detta följer att pendeln i dag
befinner sig närmare polen för reglering än polen för avtalsfrihet.

                                                
1 Myhrman, J., m.fl., Marknadsekonomins rättsliga grundvalar, s. 31 ff.
2 Lag (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsningar inom näringslivet.
3 Konkurrenslag (1993:20).
4 Bernitz, U., Den svenska konkurrenslagen, s. 11 ff.
5 Jfr. Christensen, A., Skydd för etablerad position – ett normativt grundmönster, s. 522 ff.
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1.3 Syfte och avgränsningar

Uppsatsen syftar till att redogöra för det rådande rättsläget beträffande konkur-
rensklausuler vid företagsöverlåtelse (nedan temat). Framställningen tar framförallt
sikte på att frågorna kring hur långt en konkurrensklausul får sträcka sig utan att
den blir ogiltig eller föremål för jämkning. Härvid beaktas särskilt frågan om vilka
personer som kan omfattas av en konkurrensklausul. Det är främst beträffande
dessa frågor som en mer djupgående analys företas och slutsatser dras. För att
läsaren ska få en helhetsbild av rättsläget behandlas även de sanktionsmöjligheter
som finns gentemot en säljare som överträder ett konkurrensförbud, samt de ef-
fekter som kan inträda om en konkurrensklausul befinns vara för långtgående.
Betoningen ligger dock inte på denna del, och dessa delkapitel är följaktligen
mindre omfattande.

Det ska först poängteras att framställningen endast behandlar konkurrensklausuler
som förpliktar säljaren, och således inte så kallade omvända konkurrensklausuler
som förpliktar köparen. Framställningen avser vidare endast att redogöra för
rättsläget beträffande konkurrensklausuler vid rena företagsöverlåtelser. Vad som
gäller i anställningsförhållanden behandlas följaktligen inte. Viss vägledning har
dock hämtats från rättspraxis beträffande kombinerade fall av företagsöverlåtelse
där säljaren fortsatt sin anställning i det försålda företaget, men här görs inget an-
språk på fullständighet. Det finns vidare specialregler för agenter6 och beträffande
företagshemligheter7, vilka har lämnats därhän.

Beträffande den konkurrensrättsliga delen av uppsatsen ska följande noteras. När
det gäller min undersökning av rättspraxis begränsar den sig till huvudsakligen till
Konkurrensverkets och Kommissionens beslut, det vill säga förstainstanserna. I
Sverige har i viss mån även Marknadsdomstolens, vilken utgör högsta instans,
domar beaktats, då dessa varit tämligen få. Eventuella ändringar av Kommissio-
nens beslut i högre instans har däremot lämnats därhän. Det ska dock tilläggas att
Kommissionen får anses vara den prejudicerande instansen, då Kommissionens
beslut inte förefaller överklagas i någon större omfattning.

Vidare, i den mån sekretessklausuler eller andra typer av konkurrensklausuler än
de traditionella behandlas, görs det endast inom ramen för de principer som gäller
för de senare. När det gäller andra typer av konkurrensklausuler än de traditio-
nella görs därför inget anspråk på fullständighet. Som ovan poängterats tar fram-
ställningen endast sikte på rena företagsöverlåtelser. Följaktligen behandlas inte
konkurrensklausuler i licensförhållanden, vid inköps- och leveransavtal eller Joint
Ventures.

                                                
6 Lag (1991:351) om handelsagentur 35 §.
7 Lag (1990:409) om företagshemligheter.
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Slutligen ska det noteras att uppsatsen inte behandlar möjligheterna att erhålla ett
icke-ingripandebesked eller individuellt undantag för sin konkurrensklausul av
Konkurrensverket eller Kommissionen.

1.4 Metod och material m.m.

Till grund för uppsatsarbetet ligger allmänna böcker i avtalsrätt och svensk re-
spektive EG-rättslig konkurrensrätt. Härur, samt i de lagförarbeten som det där
hänvisas till, har information inhämtats avseende hur regleringen på området sett ut
tidigare och hur den ser ut i dagsläget. Härefter har de lagregler och andra
tillämpningsföreskrifter som gäller på området studerats. Den del av uppsatsen
som baseras på dessa undersökningar är huvudsakligen deskriptiv.

Genom att undersöka rättspraxis på området har tolkningsdata erhållits för hur
dessa ovan nämnda regler och föreskrifter ska tolkas. I detta sammanhang har
även doktrinen beaktats, framförallt i form av tidskriftsartiklar. Relevanta rättsfall
på det avtalsrättsliga området har varit svåra att finna, vilket kan bero på att
många förvärvsavtal innehåller en skiljeklausul. Materialet är följaktligen i detta
avseende tunnare än på den konkurrensrättsliga sidan. Ur rättsfallssammanställ-
ningarna har vidare slutsatser dragits avseende hur en konkurrensklausul måste
utformas för att undvika att hamna i såväl det avtalsrättsliga som det konkurrens-
rättsliga nätet. Dessa bitar utgör de analyserande delarna av uppsatsen.

Allmänna böcker i avtalsrätt respektive konkurrensrätt finns det naturligtvis en
uppsjö av. Däremot finns det inte så mycket skrivet om just konkurrensklausuler
vid företagsöverlåtelse. Merparten av det material som enbart behandlar konkur-
rensklausuler tar framförallt sikte på anställningsförhållanden.

Jag har haft tillgång till en artikel och en bok som mer ingående behandlar temat
för denna uppsats. Den förra är Anders Walléns artikel Konkurrensklausuler
vid företagsöverlåtelse ur konkurrensrättslig och avtalsrättslig synvinkel
från 1982 som till stora delar tar upp de problemställningar som behandlas i den-
na uppsats. Den senare är Axel Adlercreutz och Boel Flodgrens bok Om kon-
kurrensklausuler i anställningsavtal och vid företagsöverlåtelse från 1992.
Av verkens tryckår framgår att de dessvärre inte är helt aktuella. På avtalsrättens
område har några i sammanhanget intressanta rättsfall tillkommit som följaktligen
inte behandlats i dessa verk. Det är dock på det konkurrensrättsliga området som
de största förändringarna skett i och med att Sverige gått med i EU och fått en ny
konkurrenslag som skiljer sig radikalt från den gamla. Mig veterligen har ingen
bok eller tidskriftsartikel som utförligt behandlar temat skrivits sedan 1992. I en
artikel från 1995 behandlas dock EG-rättslig regleringen och praxis på området.8

                                                
8 Se vidare Modrall, James R., Ancillary Restrictions in the Commission´s Decisions under
the Merger Regulation: Non-competition Clauses, [1995] 1 ECLR, s. 41.
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I brist på uppdaterat material på uppsatsens tema, har vägledning fått sökas i
material som är mer allmänt hållet. I Konkurrensverkets tidning Konkurrens har
bland annat flera relevanta lagändringar och rättsfall behandlats, såväl svenska
som EG-rättsliga. Några artiklar i Svensk juristtidning har också varit av visst
intresse9.

Vad gäller den avtalsrättsliga aspekten har Adlercreutz i en artikel i Svensk jurist-
tidning behandlat några av de rättsfall som kommit efter att dennes och Flodgrens
bok publicerades10. Slutligen har Gorton och Bernitz i Rättsvetenskapliga studi-
er till minnet av Tore Almén bidragit med var sin artikel som behandlar 38 §
avtalslagen ur ett utvecklingsperspektiv11. Dessa båda artiklar har givit intressanta
infallsvinklar som till någon del återges i kapitel 7 nedan.

1.5 Notsystem m.m.

Här ska endast några förklarande anmärkningar göras. Vad först gäller notsys-
temet, så anges fotnoten antingen före eller efter punkten som avslutar meningen.
Om fotnoten anges före punkten hör hänvisningen till just den meningen. Vidare,
om en fotnot anges mitt i en mening hör den endast till det ord eller uttryck som
omedelbart föregår fotnoten.

Vad gäller Konkurrensverkets beslut har jag valt att referera till den eller de par-
ter som anmälde företagsförvärvet till Konkurrensverket. Därför har fallen ett eller
flera namn. Beträffande Kommissionens beslut har jag använt mig av de beteck-
ningar som står på respektive besluts framsida.

Slutligen ska det noteras att den konsoliderade versionen av Fördraget om upp-
rättandet av Europeiska gemenskapen nedan kallas Amsterdamfördraget (före
detta Romfördraget).

1.6 Disposition

Uppsatsen avser att redogöra för rättsläget beträffande konkurrensklausuler vid
företagsöverlåtelse. Framställningen inleds därför med ett tämligen kort kapitel 2
som lämnar en allmän redogörelse för vad konkurrensklausuler är och varför de

                                                
9 Se framförallt Westin, J., Linder, M., Om kvalitativa aspekter vid bedömning av konkur-
rensbegränsning, SvJT 1993 s. 893.
10 Se SvJT 1994 s. 533.
11 Se Gorton, Lars. Något om 36 och 38 §§ i 1915 års avtalslag – nu och då, och Konkur-
rensbegränsande avtal enligt allmän avtalsrätt – ett utvecklingsperspektiv
I:Rättsvetenskapliga studier till minnet av Tore Almén, Göteborg 1999.
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används vid företagsöverlåtelser. Härefter följer uppsatsens tre huvudkapitel.
Kapitel 3 behandlar de avtalsrättliga aspekterna, medan kapitel 4 och 5 redogör
för hur den EG-rättsliga respektive svenska konkurrensrätten reglerar temat.

De tre huvudkapitlen är disponerade på ett liknande sätt. Efter några inledande
anmärkningar, behandlas först de regler som är tillämpliga på temat. När det gäl-
ler den avtalsrättsliga aspekten i kapitel 3 rör det sig endast om en lagregel, vilken
behandlas i kapitel 3.2, medan det i de båda konkurrensrättsliga kapitlen finns två
olika regler som kan bli tillämpliga, kapitel 4.2 – 4.3 respektive 5.2 – 5.3. Häref-
ter redogörs för rättspraxis på respektive område, kapitel 3.3, 4.4 respektive 5.4.
Vidare behandlas i kapitel 3.4 frågan om vilka sanktioner och processuella
tvångsmedel som finns att tillgå för köparen om säljaren överträder konkurrens-
förbudet. Motsvarande konkurrensrättsliga delkapitel återfinns i kapitel 4.5 och
5.5, som behandlar effekterna av att konkurrensklausuler sträcker sig längre än
tillåtet. Samtliga kapitel avslutas med mina slutsatser beträffande hur långt en kon-
kurrensklausul får sträcka sig utan att strida mot reglerna på respektive rättsom-
råde, se kapitel 3.5, 4.6 och 5.6.

I kapitel 6 har jag valt att ta upp ett i praktiken inte alltför ovanligt scenario, be-
stående i att en till säljaren närstående startar en med förvärvaren konkurrerande
verksamhet. Efter några inledande anmärkningar i kapitel 6.1 följer några förslag
på vilka avtalsrättsliga argument förvärvaren hade kunnat framföra i en process,
se kapitel 6.2.1 – 6.2.3. Därefter undersöks den konkurrensrättsliga ramen för
dessa argument i kapitel 6.3. Kapitlet avslutas med några egna kommentarer.

Uppsatsen avrundas med en avslutande kommentar i kapitel 7.
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2 Allmänt om konkurrensklausuler

En konkurrensklausul är en slags utfästelse i konkurrensförebyggande syfte. Enligt
denna försäkrar den förpliktade att han under en viss angiven tid inte ska bedriva
verksamhet av visst slag eller inte ta anställning hos någon som bedriver sådan
verksamhet. Genom att den förpliktade parten underkastar sig vissa inskränkning-
ar i sin rätt att fritt utöva förvärvsverksamhet syftar klausulen till att ge skydd mot
fri konkurrens från motparten på en viss marknad. I regel medför klausulen ingen
skyldighet för den förpliktade att utföra något; tvärtom kännetecknas den av att
denne måste avhålla sig från något, en så kallad negativ förpliktelse.12

Konkurrensklausuler kan ha formen av fristående avtal, exempelvis genom en
uppdelning av ett försäljningsområde. Vanligare är emellertid att de ingår som en
del i ett avtal om överlåtelse av en rörelse, exempelvis genom att säljaren åtar sig
att inte etablera en ny liknande rörelse inom verksamhetsområdet (nedan kallade
traditionella konkurrensklausuler). Konkurrensklausuler förekommer vidare ofta i
anställningsavtal, då den som anställs i ett företag med fabrikationshemligheter
utfäster sig att inte övergå till konkurrentföretag eller etablera egen rörelse av
samma slag.13 Dessa två huvudtyper av avtal där konkurrensklausuler förekom-
mer refereras nedan till som så kallade rena fall. Dessutom förekommer det
kombinationer av de båda typerna, exempelvis då ett företag köper upp ett annat
och anställer säljaren i avsikt att driva den övertagna rörelsen vidare med i huvud-
sak samma personal. Framledes refereras dessa avtal om företagsköp och ett
eller flera anställningsavtal till som kombinerade fall.14

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse förekommer ofta då överlåtaren står i
nära personligt samband med företaget. Ett exempel härpå är fåmansföretag, vilka
ofta har en starkt begränsad delägarkrets och en utpräglad persongemenskap och
där ägarnas personliga kunnande vanligtvis utgör en väsentlig del i bolaget. Kon-
kurrensklausuler förekommer även när en del av verksamheten överlåts från ett
bolag till ett annat. Det kan således vara en fysisk såväl som juridisk person, vil-
ken är den förpliktade enligt klausulen.15 Det kan urskiljas olika motiv och intres-
sen som brukar ge anledning till att stipulera konkurrensförbud. Beträffande kon-
kurrensklausuler vid rena företagsöverlåtelser torde intresset av att bevara
marknadsandelar, vilket nedan behandlas under begreppet goodwill, vara det
vanligast förekommande. Den som förvärvar ett företag vill naturligtvis förhindra
att säljaren kort därefter startar ett nytt konkurrerande företag, åtminstone inom
samma geografiska verksamhetsområde. Företagshemligheter och företagsspeci-

                                                
12 Wallén, A., Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser ur konkurrensrättslig och
avtalsrättslig synvinkel, Tidsskrift för Sveriges Advokatsamfund 1982, s. 218.
13 Adlercreutz, A., Avtalsrätt I, (nedan Adlercreutz [1989] ), s. 287.
14 Adlercreutz, A., Flodgren, B., Om konkurrensklausuler i anställningsavtal och vid före-
tagsöverlåtelse, s. 13 f. Distinktionen är endast relevant för kapitel 3.
15 Wallén, A., a.a. s. 218.
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fikt kunnande är vidare två klassiska skyddsobjekt, vilka nedan behandlas under
begreppet know-how. Det är kanske vanligare i samband med anställningsavtal,
men förekommer även vid företagsöverlåtelser.16

Av det sagda följer att köparen kan ha ett legitimt intresse av att kräva att säljaren
underkastar sig ett konkurrensförbud. Den rådande konkurrenssituationen på
marknaden kan vara en förutsättning för köpet17. Köparen har kanske endast
intresse av att driva verksamheten om konkurrenssituationen inte väsentligen för-
ändras.

Konkurrensklausuler innebär vanligen förbud för individer att konkurrera, exem-
pelvis när ett större företag köper upp ett familjeföretag helt eller delvis. Vid fö-
retagsöverlåtelser mellan bolag är det på motsvarande sätt det säljande företaget
som förbjuds konkurrera.18 Klausulerna kan stipulera olika lång giltighetstid och
giltighet för olika stora geografiska områden. Vissa medför ett konkurrensförbud
under några få år och gäller endast inom ett begränsat område, medan andra har
obegränsad giltighetstid och exempelvis avser hela den svenska marknaden. Även
förbudens innebörd kan vara olika i det att vissa förhindrar säljaren från att starta
med köparen konkurrerande verksamhet, andra hindrar honom från att ta anställ-
ning hos eller ge råd till konkurrerande företag.19

För att göra en konkurrensklausul så effektiv som möjligt kombineras den ofta
med en vitesklausul, innebärande att säljaren vid ett eventuellt avtalsbrott förplik-
tas att utge stipulerat vite. Detta belopp är normalt tillräckligt högt för att utgöra
ett rejält påtryckningsmedel gentemot säljaren att inte bryta mot konkurrensför-
budet. Viten på miljonbelopp är inte ovanliga.20

                                                
16 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 15 f.
17 Se vidare om förutsättningsläran i kapitel 6.2.1.
18 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 14.
19 Wallén, A., a.a. s. 218.
20 Wallén, A., a.a. s. 219.
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3 Den avtalsrättsliga aspekten

3.1 Inledning

Den allmänna utgångspunkten i de flesta västerländska rättssystem är som bekant
att ett avtal, vilket två parter ingått på frivillig basis, är gällande enligt principen om
pacta sunt servanda. På många rättsområden finns det emellertid regler som
griper in för att skydda en part, ofta den med en svagare förhandlingsposition,
från missbruk av denna avtalsfrihet. Beträffande konkurrensklausuler finns denna
bestämmelse i 38 §21 avtalslagen22, vilken träder in om en sådan klausul sträcker
sig längre än vad som kan anses skäligt. Det ska redan här poängteras att den
avtalsrättsliga aspekten endast, i vart fall direkt, tar sikte på de berörda parternas
motstående enskilda intressen.23

Vad beträffar konkurrensklausuler vid rena fall av företagsöverlåtelse är rätt-
spraxis med tillämpning av 38 § avtalslagen förhållandevis sparsam i jämförelse
med de fall som har arbetsrättsliga inslag. Paragrafen infördes också främst med
tanke på anställningsförhållanden. En annan starkt bidragande orsak härtill torde
vara att tvister som rör konkurrensklausuler ofta avgörs i skiljedomstol eller efter
förlikning. Detta leder till en viss rättsosäkerhet beträffande konkurrensklausulers
avtalsrättsliga ställning som bör hållas i åtanke.24

Det faktum att rättspraxis är så sparsam vad gäller konkurrensklausuler vid före-
tagsöverlåtelse har medfört att det legat nära till hands att ta viss vägledning från
praxis på det arbetsrättsliga området. Vad rättspraxis beträffar torde detta fram-
förallt gälla de kombinerade fallen.25 I lagförarbetena till 38 § avtalslagen uttalades
vidare att beträffande affärsmässiga avtal kan för någon speciell fråga, såsom
giltighetstiden, vägledning hämtas från kollektivavtal.26 I praktiken var det 1969
års överenskommelse som åsyftades, ett kollektivavtal mellan SAF och fackför-
bunden SIF, SALF och CF som ger uttryck för en tämligen restriktiv syn på kon-
kurrensklausuler i anställningsförhållanden.

                                                
21 Paragrafens aktuella lydelse återges på s. 15.
22 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område.
23 Detta förhållande ska nedan i kapitel 4-5 jämföras med den konkurrensrättsliga aspekten
som har ett helt annat skyddsperspektiv och många gånger uppfattas som betydligt mer
restriktiv än den avtalsrättsliga.
24 Se vidare Cronstedt, N., Konkurrensrättsliga tvisters skiljedomsmässighet, s. 1045 ff,
Wallén, A., a.a. s. 224, Bernitz, U., Konkurrensbegränsande avtal enligt allmän avtalsrätt –
ett utvecklingspespektiv, (nedan Bernitz [1999] ), s. 52 f.
25 Jfr. exempelvis Fahlbeck, R., Företagshemligheter, konkurrensklausuler och yttrandefr i-
het En kommentar, s. 84.
26 Prop. 1975/76:81, s. 149. Se även Grönfors, K., Avtalslagen, s. 259 f.
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3.2 38 § avtalslagen

3.2.1 Bakgrund

Då avtalslagen trädde i kraft 1915 innehöll den i 38 §, i linje med utländska före-
bilder, en begränsning av konkurrensklausulers giltighet. Dittills hade konkur-
rensklausuler i allmänhet ansetts giltiga27. Den vidsträckta avtalsfriheten ledde
emellertid, liksom på många andra områden, till ett visst missbruk med följd att
konkurrensklausuler förekom vilka ”överskrida billighetens gränser”28. Avsikten
var att paragrafen skulle tillämpas på konkurrensklausuler i anställningsförhållan-
den, men även på avtal mellan näringsidkare:

”Har till förebyggande av konkurrens någon betingat sig av annan, att denne
icke skall idka handel eller annan verksamhet av angivet slag eller icke taga
anställning hos någon, som idkar sådan verksamhet, vare den, som gjort
utfästelsen, icke därav bunden, för så vitt utfästelsen i fråga om tid eller ort
eller eljest skulle sträcka sig längre än som kan erfordras för att hindra
konkurrens eller ock över hövan inskränka honom i hans frihet att utöva
förvärvsverksamhet; vid prövning i sistnämnda avseende skall hänsyn tagas
jämväl till det intresse den enligt utfästelsen berättigade har i densammas
fullgörande.”29

Under åtskilliga decennier var domstolarnas tillämpning av 38 § avtalslagen
mycket försiktig; rättspraxis var återhållsam.30 Den allmänna inställningen till kon-
kurrenshinder blev emellertid i mitten av 1900-talet alltmer restriktiv. En betydel-
sefull faktor i denna utveckling var den förändrade inställningen till konkur-
rensklausuler på arbetsmarknaden, något som kom till uttryck i 1969 års över-
enskommelse.31 År 1976 arbetades paragrafen om i syfte att öppna möjligheter
att jämka konkurrensklausuler i större utsträckning än vad som dittills hade varit
möjligt. Det ansågs önskvärt att de allmänna domstolarna skulle ha möjlighet att
beträffande konkurrensklausuler tillämpa de riktlinjer som hade dragits upp för
tillämpningen av den då nya generalklausulen i 36 § avtalslagen32 och det som
föreslogs gälla beträffande avtalsvillkor i allmänhet. Omarbetningen avsåg emeller-
tid varken att förändra tillämpningsområdet eller bedömningsgrunderna för 38 §.33

                                                
27 Se till exempel NJA 1905 s. 513, NJA 1907 s. 122 och Bernitz [1999], s. 47 ff.
28 Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, avgi-
vet den 31 januari 1914 av därtill utsedda kommitterande, Stockholm 1914 (nedan Förslag
1914), s. 160.
29 38 § i sin ursprungliga lydelse från 1915.
30 Se vidare i exempelvis Bernitz [1999], s. 51 ff.
31 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 45. Se särskilt om överenskommelsen på s. 55 ff (som
också återfinns i bilaga till boken), Fahlbeck, R., a.a. s. 106 ff och ovan kapitel 3.1.
32 Enligt den äldre lydelsen av 36 § krävdes det en ”uppenbar obillighet” för jämkning. Änd-
ringen 1976 gjorde paragrafen mer lättillämpad då kravet sänktes till ”oskälig”.
33 Prop. 1975/76:81, s. 148 f.
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Den nya lydelsen ger ett vagare uttryck för hur bedömningen ska ske; endast
skäligheten anges som riktmärke:

”Har någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne
icke skall driva verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos nå-
gon som bedriver sådan verksamhet, är den som gjort utfästelsen icke bun-
den därav i den mån utfästelsen sträcker sig längre än vad som kan anses
skäligt.”34

3.2.2 Innebörden av 38 § avtalslagen

Bestämmelsen i 38 § avtalslagen medför att den enligt konkurrensklausulen för-
pliktade inte är bunden av ett sådant konkurrensförbud i den mån detta ”sträcker
sig längre än vad som kan anses skäligt”. Var går då gränsen mellan ett rättsligt
godtagbart bruk och ett missbruk av konkurrensklausuler? Det är tydligt från
lagmotiven att frågan om huruvida en konkurrensklausul är tillåten eller inte ska
avgöras genom en avvägning mellan parternas motstående intressen i det särskilda
fallet. Beträffande konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse ska således köpa-
rens rättmätiga krav på skydd mot konkurrens ställas mot säljarens behov av att
kunna bedriva förvärvsverksamhet. Konkurrensförbudet får inte sträcka sig längre
än vad som krävs med hänsyn till dess syfte och inte heller alltför mycket hindra
säljarens frihet.35

De viktigaste bedömningsgrunderna vid en intresseavvägning är klausulens tids-
mässiga och geografiska giltighet, samt storleken på det vederlag säljaren erhåller
för de inskränkningar han underkastat sig i sin frihet att utöva förvärvsverksam-
het.36 Här ska erinras om att 1969 års överenskommelse har en normerande ver-
kan beträffande giltighetstiden även för rena fall av företagsöverlåtelse37. I kollek-
tivavtalet uttalas att giltighetstiden ska begränsas till ”den beräknade livslängden
för arbetsgivarens skyddsvärda know-how eller därmed jämförbara kunnande”
men bör ”i normalfallet inte överstiga 24 månader”. Är livslängden på detta know-
how kort, bör bindningstiden inte vara längre än tolv månader. Det som anges är
en normaltid, och följaktligen är avvikelser åt båda håll möjliga.38

Vad gäller påföljden av alltför långtgående konkurrensförbud uttalas att utfästel-
sen är ogiltig endast i den mån den medför alltför stora inskränkningar för den

                                                
34 Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-
genhetsrättens område.
35 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 44 och Förslag 1914, s. 160.
36 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 45, Fahlbeck, R., a.a. s. 84 och Förslag 1914, s. 162.
37 Se kapitel 3.1 ovan.
38 Se 1969 års överenskommelse punkt 3.
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förpliktade. I första hand synes alltså jämkning förespråkas och inte total ogiltig-
het.39

Som ovan antytts finns det ett antal olika intressen som föranleder upprättandet av
konkurrensklausuler, såsom intresset av att bevara marknadsandelar, skydd av
företagshemligheter och företagsspecifikt kunnande samt forskning och utveckling.
Även om samtliga dessa intressen för intressenten säkert framstår som betydelse-
fulla, har domstolarna gjort bedömningen att vissa är särskilt skyddsvärda. Före-
tagshemligheter har givits ett starkt skydd och åtnjuter dessutom särskilt skydd
genom speciallagstiftning40.41

I jämförelse med företagshemligheter förefaller inställningen till skydd för mark-
nadsandelar variera mer med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Det
torde ha ett visst skyddsvärde i en avtalsrättslig intresseavvägning, trots att detta
kan tyckas stå i dålig samklang med de konkurrensrättsliga värderingarna42.  Vi-
dare beaktas bland annat det vederlag för konkurrensförbudet som utfästs eller
erlagts av köparen. Å andra sidan har säljaren ett intresse av rörelsefrihet, att få
tillfälle att utnyttja sin förmåga och kompetens. Detta sammanfaller normalt med
samhällets intresse av att mänskliga resurser ska kunna utnyttjas fritt för det all-
männas bästa43. Denna avvägning mellan de motsatta intressena aktualiseras på
två stadier; dels vid bedömningen av om en konkurrensklausul över huvud ska
ingå i avtalet och hur den i så fall ska utformas, och dels vid en rättslig bedömning
av klausulens giltighet respektive dess omformning vid jämkning.44

                                                
39 Förslag 1914, s. 162. Intressant är att jämföra detta förhållningssätt med det konkurrens-
rättsliga, där en konkurrensklausul som strider mot konkurrensrätten är förbjuden i sin hel-
het, och således inte endast i den mån den sträcker sig längre än tillåtet. Se exempelvis Pre-
em Petrolium MD 1998:22, där det uttalades att så kallat icke-ingripandebesked inte kan
beviljas endast för acceptabel tidsomfattning utan ansökan avslås då i sin helhet. Se vidare
Ulriksson, M., Konkurrensrätt Lagbokskommentaren, s. 44.
40 Se lag (1990:409) om företagshemligheter.
41 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 119 ff.
42 Jfr. med kapitel 4 och 5 nedan. Ett av konkurrenslagstiftningens bakomliggande syften är
att kunderna ska ha möjlighet att fritt kunna välja vem de vill handla hos. Detta syfte är raka
motsatsen till skydd för kundkretsen, varför detta skydd inte får vara alltför starkt.
43 Det synes vara något osäkert vad som menas med ”samhällets intresse”. Av motiven att
döma tycks det vara fråga om en persons försörjningsmöjligheter i betydelsen att undvika
att falla det allmänna till last, och inte samhällets intresse av fri konkurrens för att bäst ut-
nyttja samhällets resurser, se vidare Almén, T., Eklund, R., Lagen om avtal, s. 152 f. Hassel-
rot, däremot, uppfattade att samhällets intresse i en vidare bemärkelse skulle beaktas och
nämner som exempel på vad som strider mot samhällsintresset att ”enstaka personer skaffa
sig monopol på vissa grenar av förvärvsverksamhet [---] eller då syftet med konkurrensklau-
sulen eljest är att hålla priserna uppe.” Se vidare Hasselrot, B., Något om konkurrensklau-
suler, s. 95.
44 Adlercreutz [1989] s. 287, Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 119 ff.
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3.3 Rättspraxis

3.3.1 HD:s behandling av konkurrensklausuler

Det finns endast ett fåtal refererade fall från Högsta domstolen som gällt konkur-
rensförbud vid rena avtal av företagsöverlåtelse. Två av de viktigare är NJA
1942 s. 354 och NJA 1948 s. 704.
NJA 1942 s. 354. Målet gällde en överlåtelse av en speceriaffär. Säljaren hade
här förbundit sig vid vite av 5 000 kronor att varken själv eller genom annan person i
någon form driva specerirörelse i Ludvika med omnejd. Något år senare medverka-
de säljaren när dennes son öppnade en liknande affär cirka 700 meter från stads-
gränsen. Hovrätten konstaterade att säljaren genom sin medverkan brutit mot kon-
kurrensförbudet men satte ned vitet. Skadan ansågs skäligen gottgjord med 2 000
kronor. Endast säljaren fullföljde talan. HD fastställde Hovrättens domslut men gav
tydliga indikationer på att varken 38 eller 36 §§ avtalslagen kunde vinna tillämpning.
HD ansåg uppenbarligen att hela vitesbeloppet bort dömas ut.

NJA 1948 s. 704. Fallet gällde tillämpningen av ett avtal om partiell överlåtelse av
rörelse. Innehavaren av en speceriaffär, Vega Fredriksson, som även sålde mejeri-
produkter, överlät denna del av rörelsen till köpmannen Jönsson och förband sig vid
vite av 3 000 kronor att inte själv konkurrera med sådan försäljning och att vid
överlåtelse av speceriaffären avfordra den nye innehavaren en förbindelse korres-
ponderande med den han själv förbundit sig till. Strax efter Vegas död sålde den
ende dödsbodelägaren speceriaffären utan sådant förbehåll. Förvärvaren, Alice
Green, bedrev emellertid i realiteten ingen sådan konkurrerande rörelse. HD gjorde,
i likhet med Hovrätten över Skåne och Blekinge, en tolkning av avtalet innebärande
att säljaren var skyldig att betala vitet endast om förvärvaren faktiskt bedrev kon-
kurrerande verksamhet. Det framgick inte av utredningen att så varit fallet, varför
talan ogillades.

Ett förhållandevis nytt fall, NJA 1993 s. 188, bör också tas upp i detta samman-
hang. Målet gällde en konkurrensklausul i ett avtal, enligt vilken ett aktiebolag för-
bundit sig att inte utöva viss verksamhet. Gilette, som tillverkade rakvårdsprodukter,
hade i februari 1988 ingått ett avtal med PM avseende vissa säljfrämjande aktivite-
ter som PM skulle utföra för Gilettes räkning. PM förband sig i avtalet att under
avtalstiden och under ytterligare sex månader inte utföra tjänster för andra som
marknadsförde eller sålde bland annat rakvårdsprodukter. I juni 1992 sade Gilette
upp avtalet till den 12 december 1992. I december samma år yrkade Gilette i tings-
rätten att PM måtte förbjudas att utföra säljaktiviteter för en av Gilettes konkur-
renter. Tingsrätten biföll yrkandet. En kort tid efter tingsrättens beslut gick cirka 20
säljare över från PM till ett systerbolag inom samma koncern, Manico, för att i detta
bolag återuppta säljaktiviteterna avseende rakvårdsprodukter för Gilettes konkur-
rent. Manico hade inte tidigare befattat sig med dylik verksamhet. HD slog fast att
utgångspunkten var att konkurrensklausulen i det mellan Gilette och PM träffade
avtalet endast kunde göras gällande mellan avtalsparterna och i princip inte mot
Manico. Domstolen konstaterade emellertid att i det föreliggande fallet fick det
anses framgå att PM och Manico – systerbolag i samma ägares hand och med
samma ledning – samverkat i syfte att kringgå konkurrensklausulen. Gilette hade
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därför rätt att ställa samma krav på Manico som företaget tidigare ställt på PM att
upphöra med verksamhet som stred mot klausulen.45

3.3.1.1 Kommentar

De båda äldre referaten som behandlats ovan är mycket kortfattade och föga
upplysande samt dessutom från tiden före ändringarna i avtalslagen 1976. Det är
därför svårt att dra några långtgående slutsatser beträffande vilka omständigheter
som legat till grund för bedömningen. Av fallen framgår i alla fall att Högsta dom-
stolen har utgått från en strikt avtalsrättslig bedömning. Det finns sålunda inga spår
av konkurrensrättsliga synpunkter bestående i att domstolen beaktat huruvida
köparens skyddsbehov är motiverat från samhällelig synpunkt. Utgångspunkten är
att avtal i princip ska tillämpas enligt sitt innehåll och den bedömningen är enligt 38
§ helt individuell. Hänsyn bör tas dels till köparens behov av skydd, dels till säl-
jarens behov av att kunna försörja sig utan alltför genomgripande förändringar
beträffande verksamheten.46 I NJA 1948 s. 704 gick HD in och prövade om det
faktiskt fanns ett behov av skydd, oberoende av vad konkurrensklausulen stad-
gade. Detta accentuerar att domstolen tittar på det enskilda fallet och gör en be-
dömning av hur långt en konkurrensklausul måste sträcka sig för att täcka det
skyddsintresse som köparen har ett verkligt behov av.

Gilette-målet gällde, till skillnad från de två äldre fallen, inte någon företagsöver-
låtelse. Domen förefaller emellertid kunna bli betydelsefull även i tvister som rör
konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse, framförallt då det gäller frågan om
vilken personkrets som kan omfattas av en konkurrensklausul. Den avtalsrättsliga
utgångspunkten är, som också sägs i fallet, att klausulen i princip endast kan göras
gällande avtalsparterna emellan. Fallet ger emellertid utrymme för argument inne-
bärande att även andra personer, juridiska eller fysiska, kan omfattas av klausulen
om säljaren samverkat med dessa personer i syfte att kringgå klausulen.47

Som tidigare antytts kan även viss vägledning beträffande konkurrensklausuler vid
företagsöverlåtelse hämtas från det arbetsrättsliga området. Under perioden efter
ändringarna i avtalslagen har några kombinerade fall kommit under Arbetsdom-
stolens bedömning som kan vara av visst intresse.

3.3.2 Rättsfall från AD

De kombinerade fall som här ska behandlas har förvisso haft arbetsrättsliga inslag.
Arbetsdomstolen förefaller emellertid inte ha tagit några särskilda arbetsrättsliga
hänsyn när den tillämpat 38 § i dessa fall, utan valt ett kommersiellt synsätt sna-

                                                
45 Sammanfattningen av fallet är inte fullständig; de omständigheter som inte är relevanta för
framställningen har utelämnats.
46 Se även Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 70 ff.
47 Fallet behandlas även i samband med närståendeproblematiken i kapitel 6 nedan.
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rare än ett individbetonat. Det faktum att rättspraxis som behandlat konkur-
rensklausuler vid rena överlåtelser varit sällsynt medför att det ligger ännu närmare
till hands att söka vägledning i dessa fall, vilka till viss mån liknar de rena överlå-
telsefall då överlåtaren är en småföretagare48. Praxis är dock inte särskilt omfat-
tande. Det torde främst vara tre fall som är intressanta, vilka visserligen är av be-
tydligt senare datum än de två första NJA-fallen som behandlats ovan i kapitel
3.3.1.49

AD 1984:68. Bolaget Norrteam, som ägdes av Nyberg och Köhler (säljarna),
handlade med specialverktyg. Ett konkurrerande företag, SKF Tools, köpte 1976
genom ett dotterbolag av säljarna samtliga aktier i Norrteam. Enligt köpeavtalet
skulle säljarna stanna kvar i Norrteam, Nyberg som VD och Köhler som försälj-
ningschef. Säljarna förband sig enligt en konkurrensklausul i överlåtelseavtalet att,
om de slutade sina anställningar i Norrteam, inte under tre år från anställningens
upphörande driva med SKF Tools’ moderbolag konkurrerande verksamhet. Kon-
kurrensklausulen avsåg främst marknadsskydd i form av de kundkontakter som
säljarna skaffat sig. Av köpeskillingen på 1,133 300 kronor skulle de sista 223 000
kronorna erläggas först då konkurrensklausulens bindningstid löpt ut under förut-
sättning säljarna fortfarande var anställda i SKF-koncernen. För det fall denna för-
utsättning inte var uppfylld skulle istället köpeskillingen nedsättas med motsvarande
belopp. SKF Tools menade att slutlikviden utgjorde betalning för att säljarna höll sig
inom ramarna för konkurrensklausulen.

Under 1978 tilläts säljarna att förbereda start av egen rörelse mot viss reduktion av
lönen. Det avtalades senare att deras anställning vid Norrteam skulle upphöra i
årsskiftet 1978/79, varvid de erhöll avgångsvederlag om drygt 50 000 kronor varde-
ra. Konkurrensklausulens bindningstid sträckte sig till 5 mars 1981. Säljarna hade
för avsikt att skaffa en agentur som inte konkurrerade med SKF, men detta lyck-
ades inte. De var därför tvungna, som hårt specialiserade på skärande verktyg, att
ta en annan agentur som bedrev med SKF konkurrerade verksamhet. Förgäves
försökte de köpa sig fria från konkurrensförbudet. Istället stämdes de av SKF som
yrkade skadestånd på cirka 60 000 kronor. AD konstaterade att klausulen syftade
till att skydda SKF, där säljarna aldrig varit anställda. Denna omständighet medför-
de att inga arbetsrättsliga principer, som kunde medfört en för säljarna mildare be-
dömning, skulle ligga till grund för bedömningen. AD konstaterade att mot denna
bakgrund och övriga omständigheter i fallet att såväl bindningstiden som skade-
ståndsbeloppet var skäligt och dömde sålunda ut skadeståndet.

AD 1990:44. Målet gällde en konkurrensklausul i samband med att en stor lands-
omfattande patentbyrå, A W Anderson Aktiebolag i Malmö, köpte upp ett mindre
företag i samma bransch med vidareanställning av dess personal. Köpeskillingen på
2,970 000 kronor uppgick till mer än åtta gånger bolagets substansvärde. I avtalet
1987 om köp av samtliga aktier i företaget förband sig de båda säljarna, Cederbom
och Lindberg, att under tre år inte direkt eller indirekt bedriva med köparen konkur-
rerande verksamhet eller på annat sätt medverka till att köparkoncernens mark-

                                                
48 Även om en småföretagare är en juridisk person, så är situationen ofta mer individbetonad
än om det rör sig om stora företag eller koncerner. Småföretagare sitter ofta inne med all
väsentlig know-how och goodwill; de är de facto företaget.
49 Jfr. Fahlbeck, R., a.a. s. 84 f.
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nadssituation stördes. Konkurrensklausulen förefaller endast ha avsett skydd för
marknadsandelar; någon know-how omtalas inte i fallet. Efter en tid sade Ceder-
bom upp sig hos köparen och öppnade egen byrå. AD framhöll att konkurrensklau-
sulen hade betydelse för Cederbom både som ägare av de överlåtna aktierna och
som anställd hos köparen. Här rörde det sig inte om något renodlat anställningsför-
hållande, utan istället om en kombinerad situation där intresset i egenskap av del-
ägare i den överlåtna rörelsen utgjorde ett betydande inslag. Av detta följde enligt
AD att det inte fanns anledning att göra någon jämförelse med gällande kollekti-
vavtal på området. Det konstaterades att köparen hade ett avsevärt intresse av att
konkurrensförbudet iakttogs, samtidigt som de ekonomiska nackdelar som denna
medförde för Cederbom skulle ses mot bakgrund av bland annat de ekonomiska
villkoren för företagsöverlåtelsen. AD ansåg att skäl saknades för att jämka åter-
stoden av bindningstiden på ett år och fyra månader.

AD 1993:218. Säljaren hade här börjat arbeta i döttrarnas nyöppnade begrav-
ningsbyrå. Av köpeskillingen på 1,270 000 kronor beräknades goodwill motsvara
cirka 900 000 kronor. AD godtag en konkurrensklausul på fem år utan jämkning.

3.3.2.1 Kommentar

I samtliga tre fall som redogjorts för ovan har konkurrensklausulen syftat till att
skydda marknadsandelar (goodwill). Ändå godtogs tre års, ett år och fyra måna-
ders respektive fem års bindningstid utan närmare motivering. Det förefaller så-
lunda inte ha varit fråga om några särskilda omständigheter, vilka medförde att en
längre bindningstid än normalt var berättigad. Tvärtom, domstolens domskäl sy-
nes signalera att dessa bindningstider normalt kan godtas. Jag instämmer med
Fahlbeck50 när han skriver att utgången sannolikt skulle blivit densamma om
klausulen enbart gällt skydd för företagshemligheter (know-how), eftersom skydd
för hemligheter generellt torde tillmätas större vikt än skydd för marknadsandelar.
Det kan konstateras att riktlinjerna om konkurrensklausulers bindningstid i 1969
års överenskommelse inte följs, eftersom denna inte erkänner något skydd över-
huvudtaget för marknadsandelar51.

Av samtliga fall ovan framgår att säljaren erhållit, alternativt vid ett senare tillfälle
skulle erhålla, ett vederlag mot att han skrivit under konkurrensklausulen. Det är
svårt att utläsa något exakt belopp som skulle motsvara konkurrensklausulen,
men eftersom bindningstiderna accepterades får det antas att vederlaget har an-
setts skäligt. I och med att Arbetsdomstolen uttryckligen lade tonvikten på de
kommersiella inslagen i överlåtelserna, torde i vart fall en lika lång bindningstid
kunna accepteras vid rena företagsöverlåtelser trots att skyddet endast avser
marknadsandelar. Detta skulle medföra att riktlinjerna i 1969 års överenskom-
melse inte följs när det gäller bindningstiden för konkurrensklausuler vid företags-
överlåtelse som skyddar goodwill. Det finns därför än mindre anledning att anta
att de skulle följas beträffande konkurrensklausuler som innefattar även know-

                                                
50 Fahlbeck, R., a.a. s. 85.
51 Jfr. prop. 1975/76:81, s. 149.
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how. Följaktligen är det troligt att en bra mycket längre bindningstid  kan godtas
om skyddet avser företagshemligheter och eller det vederlag som säljaren erhåller
är tillräckligt stort.

Vad gäller konkurrensklausulernas innehåll och geografiska omfattning förefaller
de inte alls har tilldragit sig domstolarnas uppmärksamhet. Samtliga klausuler för-
bjöd säljaren att direkt eller indirekt bedriva med köparen konkurrerande verk-
samhet, eller ta anställning i konkurrerande verksamhet, och förefaller att ha gällt
oberoende av var denna verksamhet utövades.

3.4 Sanktioner och processuella tvångsmedel

3.4.1 Inledning

Inledningsvis ska det poängteras att det följer av allmänna rättsgrundsatser att ett
konkurrensförbud förlorar sin giltighet om huvudavtalet hävs på grund av väsent-
ligt kontraktsbrott från köparens sida.52 Är konkurrensklausulen civilrättsligt ogil-
tig tillmäts naturligen inte heller vitesklausulen någon verkan.53 I praktiken torde
emellertid denna situation vara vanligare i fall med arbetsrättsliga inslag än fall av
rena företagsöverlåtelser.

3.4.2 Påföljder vid överträdande av konkurrensför-
bud

När ett konkurrensförbud är avtalat vid försäljning av ett företag brukar konkur-
rensklausulen benämnas biförpliktelse till huvudavtalet. Om säljaren agerar i strid
med klausulen begår han normalt ett brott mot själva huvudavtalet, det vill säga
köpekontraktet. Köparen kan då häva köpet och kräva ersättning för liden ska-
da.54  Ett företagsköp, vare sig det görs genom köp av aktier eller inkråmet i fö-
retaget, måste anses falla under köplagen55.

3.4.2.1 Skadestånd och vite

För säljaren innebär konkurrensklausulen en negativ förpliktelse, det vill säga
denne måste avhålla sig från att agera på ett visst i klausulen fastställt sätt. Bryter
säljaren mot klausulen kan han bli skadeståndsskyldig gentemot köparen med det

                                                
52 Almén, T., Eklund, R., a.a. s. 157, Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 95.
53 Olsen, L., Ersättningsklausuler, s. 88 f.
54 Wallén, A., a.a. s. 225. Se även Bengtsson, B., Hävningsrätt och uppsägningsrätt vid
kontraktsbrott, s. 286 ff speciellt 289-291.
55 Lag (1990:931) om köp av lös egendom. Se Hultmark, C., Kontraktsbrott vid köp av aktie,
s. 15 f, 79 ff spec. s. 85.
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positiva kontraktsintresset enligt allmänna kontraktsrättsliga principer.56 Eftersom
det visat sig vara svårt för köparen att bevisa en eventuell skada är konkur-
rensklausuler ofta förenade med en vitesklausul. Denna innebär att ett visst belopp
fastställs som ska kunna utkrävas om konkurrensförbudet överträds. Vitesklau-
sulen fungerar dessutom ofta som ett utmärkt påtryckningsmedel gentemot sälja-
ren.

En vitesklausul avskär vanligen möjligheten för köparen att åberopa andra påfölj-
der, eller – tvärtom – avskär, eller förskjuter gränsen för, möjligheten att erhålla
vitesbeloppet om köparen bestämmer sig för att häva.57 Vitesbeloppet kan jäm-
kas enligt 36 § avtalslagen om det anses oskäligt. Bevisbördan bör då ligga på
säljaren att styrka missförhållandet mellan det yrkade vitet och det intresse som
skulle tillgodosetts av vitet. Vid fråga om jämkning är tidpunkten för avtalsbrottet
viktig; ju senare under bindningstiden detta inträffar, desto starkare är skälen för
jämkning.58 Det torde vara svårt att se konkurrens- och vitesklausulerna helt iso-
lerade från varandra, varför det är naturligt att det sker en helhetsbedömning av
avtalet. Denna bedömning kan dock resultera i att konkurrensklausulen befinns
fullt skälig, medan vitesklausulen bedöms som oskälig med påföljd att vitet sätts
ned.59

Det förekommer även klausuler som närmare anknyter till skadeståndsrätten. Ett
exempel härpå är AD 1990:44 som redogjorts för ovan i kapitel 3.3.2. Vid bris-
tande fullgörande skulle där skadestånd utgå motsvarande skadans omfattning,
dock högst med 200 000 kronor för vardera säljaren. Denna typ av klausul förut-
sätter att den berättigade förmår bevisa skadans storlek, vilket som sagt kan vara
nog så svårt. En tredje variant anknyter mera direkt till avtalsbrottets förväntade
skadeverkningar genom inkomstbortfall. Den förpliktade kan exempelvis enligt
avtalet vara skyldig att betala viss procent av intäkterna från övertagna klienter.60

I samband med dessa olika utformningar på ersättningsklausuler har det uppstått
åtskilliga tillämpningsfrågor. Det har bland annat ifrågasatts huruvida vitets belopp
är absolut avgörande för skadeståndets storlek. Doktrinen synes vara tämligen
klar över att den förpliktade inte genom bevisning om skadans obetydlighet kan få
nedsättning på denna grund (denna faktor kan däremot vara en jämknings-
grund). En mer omtvistad fråga har varit huruvida den berättigade kan få skade-
stånd utöver vitet. Doktrinen är inte enig i frågan. Olsen förordar på grundval av
en rättspolitisk bedömning att en vitesklausul normalt ska anses exklusivt reglera
skadeståndsskyldigheten på grund av det ifrågavarande kontraktsbrottet. Vites-
beloppet ska alltså in dubio utgöra maximal skadeersättning.61 Hovrätten över

                                                
56 Wallén, A., a.a. s. 225. Se även RH 1996:38.
57 Gorton, L., Något om 36 och 38 §§ i 1915 års avtalslag – då och nu, s. 109.
58 Gorton, L., a.a. s. 102 ff, Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 127.
59 Prop. 1975/76:81, s. 149.
60 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 128.
61 Olsen, L., a.a. s. 144. Denna slutsats synes vara förenlig med en majoritet av doktrinen, se
vidare Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 127 ff.
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Skåne och Blekinge fick 1996 anledning att uttala sig i frågan62. Domstolen fann
att en vitesklausul, där annat inte avtalats, begränsade vad den förpliktade var
skyldig att betala vid brott mot den vitessanktionerade förpliktelsen.

3.4.2.2 Tvång till naturauppfyllelse

I några fall då en säljare agerat i strid med en konkurrensklausul har det före-
kommit att köparen yrkat att säljaren ska förbjudas fortsätta verksamheten. En
sådan förbudsdom kan kombineras med ett vitesföreläggande, vilket möjliggör för
köparen att i händelse av att säljaren bryter mot förbudet begära fullgörelse, det
vill säga att vitet döms ut.63 Det var länge osäkert huruvida säljaren på talan av
köparen kunde tvingas att avstå från en ny verksamhet i strid med avtalad kon-
kurrensklausul, eller om köparen var tvungen att nöja sig med ekonomisk kom-
pensation. Med andra ord: skulle utöver eller istället för den ekonomiska ersätt-
ningen även kunna förordnas om personalexekution genom att förelägga säljaren
vid vite att inte utöva konkurrerande verksamhet?

Frågan har ställts på sin spets i några kombinerade fall rörande överlåtelse där
säljaren även tagit anställning i det köpande företaget, AD 1990:44  och AD
1993:218.

AD 1990:44 (interimistiskt beslut). Domstolen slog här fast att säljaren, vid vite
av 150 000 kronor förbjöds att under viss tid bedriva verksamhet som kon-
kurrerade med köparens företag, vari han varit anställd. Säljaren hade å sin
sida förlitat sig på att ”worst case scenario” var att han skulle tvingas betala ska-
destånd på högst vitets belopp om 200 000 kronor, inom vilken ram köparen
måste visa skada på grund av kontraktsbrottet. AD konstaterade att köparen
hade ett avsevärt intresse av att det avtalade konkurrensförbudet iakttogs. De
nackdelar som detta medförde för säljaren skulle ses mot bakgrund av bland
annat de ekonomiska villkoren för företagsöverlåtelsen. Vid en avvägning mellan
parternas intressen saknades anledning att avstå från att förordna om den begärda
säkerhetsåtgärden. Avgörande för utgången var troligen köparens intresse av att
behålla marknadsandelar och säljaren ställning som nyckelperson i det överlåtna
företaget.64

AD 1993:218 (förbudsdom). Säljaren började arbeta i döttrarnas nyöppnade
begravningsbyrå. AD godtog konkurrensklausulen på fem år utan jämkning och
dömde ut ojämkat vitesbelopp å 600 000 kronor samtidigt som säljaren
förbjöds att fortsätta arbeta i verksamheten.

                                                
62 Se RH 1996:38.
63 Wallén, A., a.a. s. 225, Ekelöf, J-O., Rättegång II, s. 119 ff (lagrum: RB 15:3).
64 Se även NJA 1991 s. 200 (i exempelvis Fahlbeck, R., a.a. s. 88) och jfr. AD 1992:99. Se
vidare Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 89 f.
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Av fallen följer att en säljare som är en fysisk person kan drabbas både av perso-
nalexekution och utdömande av ojämkat vitesbelopp, alltså en kumulation av
personalexekution och ekonomisk sanktion.

Med tanke på hur rigoröst dessa kombinerade fall har bedömts, finns det ingen
anledning att anta att bedömningen vid rena överlåtelser skulle bli mildare – sna-
rare tvärtom. Det förefaller sålunda inte vara möjligt för en säljare att ”köpa sig
fri” från en konkurrensklausul, utan denne kan faktiskt bli tvingad att avstå från en
ny konkurrerande verksamhet och bli utsatt för ekonomiska sanktioner.65 Regler-
na om jämkning av konkurrensklausuler enligt 38 § avtalslagen får härigenom en
extra dimension, vare sig den varit avsiktlig eller inte från lagstiftarens sida.
Denna hårda bedömning av domstolen har kritiserats av bland annat Adlercreutz.
Bitvis gäller kritiken specifika karakteristika för arbetsrättsliga förhållanden såsom
arbetstagares personliga frihet och integritet, men mycket av kritiken är applicer-
bar även på fall då en eller flera fysiska personer överlåter sitt företag. Vid före-
tagsöverlåtelser rör det sig mer sällan om skydd för företagshemligheter, i jämfö-
relse med fall med arbetsrättsliga inslag. I de förra fallen torde ibland det enda
syftet med konkurrensklausulen vara att bevara marknadsandelar och eventuellt
andra värden av goodwill. Adlercreutz ifrågasätter om dessa intressen är lika
starka som intresset av skydd för företagshemligheter, och menar att de måhända
inte bör påkalla en så ingripande åtgärd som vitesförbud.66 Det ska dock noteras
att mycket hänt under de tio år som gått sedan Adlercreutz skrev sin artikel. Det
har på senare tid blivit tydligt att företag värderar goodwill allt högre.

Adlercreutz argumenterar vidare att sanktionerna dubbleras utan hänsyn till balan-
sen i avtalsförhållandet, och detta trots att det i denna avtalsrättsliga intresseav-
vägning egentligen inte brukar beaktas något skydd för samhälleliga intressen.
Denna dubblering torde sällan vara förutsebar för den förpliktade, det kan snarare
hävdas att avtalets upplysningsfunktion angående förpliktelsen förfelas. Det vanli-
ga är nog att säljaren tror att hans förpliktelse är begränsad till skadeståndsansvar
upp till det angivna vitesbeloppet. Vidare bör också tidsaspekten spela in. Ett
brott mot konkurrensförbudet kort efter överlåtelsens genomförande bör kunna
mötas med ett vitesförbud, men har bindningstiden löpt längre finns det inte någon
anledning för en så ingripande åtgärd. Slutligen kan det argumenteras för att förut-
sättningarna har förändrats sedan konkurrensklausulen slöts; något som borde
kunna påverka skälighetsbedömningen enligt 38 § avtalslagen.67

                                                
65 Adlercreutz, A., Personexekution eller skadestånd/avtalat vite i mål om konkur-
rensklausuler, (nedan Adlercreutz [1991] ), s. 445, och samme författare i Hård dom i mål om
konkurrensklausul, (nedan Adlercreutz [1994], s. 533 (en del av kritiken synes dock framför-
allt göras gällande utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv). Se även Adlercreutz, A., Flodgren,
B., a.a. s. 130 ff.
66 Adlercreutz [1991] s. 445 ff, och Adlercreutz [1994] s. 533 ff.
67 Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s 135 ff, Adlercreutz [1991] s. 445 ff och Adlercreutz
[1994] s. 533 ff.
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3.4.3 Förhållandet mellan avtalsrättsliga och konkur-
rensrättsliga sanktioner

Det ska slutligen sägas något om hur avtalsrätten och konkurrensrätten förhåller
sig till varandra när det gäller de sanktionsmöjligheter som ovan behandlats. Det
är förstås möjligt för konkurrensmyndigheterna att gripa in med stöd av konkur-
renslagstiftningen trots att en konkurrensklausul inte är angripbar i allmän domstol
med hjälp av 38 § avtalslagen.68 Ifrågasättas kan då till exempel huruvida skade-
stånd eller vite kan dömas ut vid brott mot en konkurrensklausul som befunnits
strida mot konkurrensrätten. Av motiven att döma, så går det troligen inte.69 Säl-
jaren borde i allmän domstol kunna åberopa att klausulen strider mot konkur-
rensrätten och därför är civilrättsligt ogiltig. Av detta följer att ett samhälleligt in-
tresse indirekt kan få betydelse vid den avtalsrättsliga bedömningen. Har Mark-
nadsdomstolen å andra sidan funnit att en konkurrensklausul inte strider mot kon-
kurrensrätten, hindrar inte detta att allmän domstol kan jämka avtalet om den
bedömer det vara oskäligt vid en intresseavvägning mellan de motstående enskil-
da intressena.70

3.5 Slutsatser

Den grundläggande utgångspunkten ur avtalsrättslig synvinkel är att konkur-
rensklausuler vid företagsöverlåtelse är giltiga. Endast i den mån en sådan klausul
bedöms vara oskälig enligt 38 § avtalslagen kan den jämkas eller förklaras ogiltig.
Vad som utgör bruk eller missbruk av konkurrensklausuler finns det inget gene-
rellt svar på. De särskilda omständigheterna i varje fall måste beaktas. Domstolen
företar härvid en intresseavvägning, där parternas motstående enskilda intressen
vägs mot varandra. Det rör sig om en strikt avtalsrättslig bedömning, och det är
endast fråga om huruvida klausulen är skälig eller oskälig med hänsyn till förhål-
landet mellan de båda berörda parterna. Något samhälleligt intresse av klausulens
vara eller icke vara torde, i vart fall direkt71, inte påverka bedömningen.

Vilka intressen och faktorer är det då som vägs in i denna bedömning? Vad först
gäller klausulens bindningstid kan, i enlighet med förarbetena till 38 § avtalslagen,
vägledning hämtas från det arbetsrättsliga området i form av 1969 års överens-
kommelse72. Det kan emellertid konstateras att riktlinjerna från överenskommel-
sen inte följs. I de kombinerade fall som redogjordes för ovan i kapitel 3.3.2

                                                
68 Grönfors, K., a.a. s. 260.
69 Se prop. 1975/76:81 s. 48.
70 Se prop. 1975/76:81, s. 123 och Wallén, A., a.a. s. 224.
71 Jfr. kapitel 3.4.3 ovan.
72 I punkt 3 stadgas att den bindningstid som normalt accepteras inte får överstiga två år.
Skulle konkurrensklausulen syfta till att skydda know-how eller jämförbart kunnande som
har kort livslängd får bindningstiden inte överstiga ett år. Endast i speciella fall får en bind-
ningstid på över två år stipuleras.
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godtogs bindningstider från ett år och fyra månader till fem år, trots att konkur-
rensklausulerna endast avsåg att skydda marknadsandelar (goodwill)73. Sådana
klausuler berättigar inte till något skydd alls enligt 1969 års överenskommelse. I
de behandlade fallen var det inte heller fråga om några speciella omständigheter
som kunde medföra att en extra lång bindningstid ansågs påkallad. Det får därför
antas att bindningstider på upp till fem år godtas trots att konkurrensklausulen
endast skyddar marknadsandelar eller annan goodwill. I rättsfallen poängteras
dock att säljarna erhållit ett visst vederlag för den inskränkning som klausulen
innebär.

Av resonemanget ovan torde följa att ännu längre bindningstider kan godtas om
konkurrensklausulen avser att skydda företagshemligheter eller annan know-how
och vederlaget bedöms vara tillräckligt stort. Skydd för detta intresse brukar an-
ses ha ett starkare berättigande än marknadsandelar, eftersom att tillägna sig ett
konkurrerande företags hemligheter framstår som ett illojalt beteende i högre grad
än en överströmning av kunder.

Någon tumregel beträffande hur stor kompensationen för en konkurrensklausul
måste vara finns knappast. Det finns inget tydliggörande i lagförarbeten eller klar
linje i rättspraxis. Om frågan diskuterats under avtalsförhandlingarna och eventu-
ellt påverkat priset bör det naturligtvis beaktas. Om så är fallet torde, som antytts,
kompensationsfaktorn bli av betydelse vid prövningen av om bindningstiden är
godtagbar.74

Vad gäller konkurrensklausulernas innehåll och geografiska omfattning förefaller
de inte alls har tilldragit sig domstolarnas uppmärksamhet. Samtliga klausuler som
behandlats ovan har förbjudit säljaren att direkt eller indirekt bedriva med köpa-
ren konkurrerande verksamhet, eller ta anställning i konkurrerande verksamhet.
Detta har godtagits utan att ens kommenteras. Den geografiska omfattningen har
likaså blivit föga uppmärksammad. Flertalet av de behandlade klausulerna har inte
specificerat det geografiska tillämpningsområdet. Ett undantag är NJA 1948 s.
704 där konkurrensklausulens tillämpningsområde uttryckligen begränsades till
”Ludvika med omnejd”. Domstolarna har emellertid, mig veterligen, aldrig kom-
menterat frågan och det förefaller inte omöjligt att ett obegränsat tillämpningsom-
råde kan vara godtagbart.

När det gäller den personkrets som kan omfattas av en konkurrensklausul är
avtalsrättsliga utgångspunkten att klausulen i princip endast kan göras gällande
avtalsparterna emellan. I och med NJA 1993 s. 188 (Gilette) finns det emellertid
utrymme för argument innebärande att även andra personer, juridiska eller fysis-
ka, kan omfattas av klausulen om säljaren samverkat med dessa personer i syfte
att kringgå klausulen. Denna fråga kommer behandlas närmare i kapitel 6 nedan.

                                                
73 Denna kundkrets kan till exempel bestå av ett fåtal betydelsefulla kunder eller ett good-
willvärde som är svårt att uppskatta i pengar.
74 Jfr. Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 98 f, med vilka jag instämmer.
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Det ska slutligen noteras att för att en konkurrensklausul ska kunna upprätthållas
måste det finnas ett verkligt skyddsintresse75. Om köparen faktiskt inte har bedri-
vit någon konkurrerande verksamhet eller ändrat sin verksamhet under klausulens
bindningstid, så omfattas verksamheten inte längre av konkurrensklausulen och
klausulen kan följaktligen inte göras gällande.

                                                
75 Se NJA 1948 s. 704.
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4 EG-rättens konkurrensregler

4.1 Inledning

Detta och nästkommande kapitel behandlar de konkurrensrättsliga aspekterna på
konkurrensklausuler. Sedan 1993, då den nya konkurrenslagen76 trädde i kraft,
bygger den svenska konkurrensrätten i huvudsak på sin EG-rättsliga motsvarig-
het. Det faller sig därför naturligt att inleda med de EG-rättsliga konkurrensregler-
na, för att i nästa kapitel behandla de svenska.

När det gäller konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse finns det två alternativa
”regelsystem” inom EG:s konkurrensrätt som kan bli tillämpliga. Det ena är Rå-
dets förordning om kontroll av företagskoncentrationer (nedan koncentra-
tionsförordningen)77, vilken förutsätter att parterna till själva företagsförvärvet har
en så hög omsättning att vissa tröskelvärden uppfylls. Om så är fallet prövas kon-
kurrensklausulen under vissa förutsättningar tillsammans med förvärvet78. Är kon-
centrationsförordningen däremot inte tillämplig, kan själva konkurrensklausulen
prövas enligt det allmänna förbudet mot konkurrensbegränsande avtal i artikel
81.1 Amsterdamfördraget, förutsatt att den kan få en viss märkbar effekt på den
gemensamma marknaden79.

Flertalet konkurrensklausuler behandlas nuförtiden i anslutning till sina respektive
förvärv under koncentrationsförordningen. Denna förordning trädde emellertid i
kraft först för ett tiotal år sedan. Före förordningens tid prövades klausulerna mot
artikel 81.1. I samband med dessa prövningar utvecklades en doktrin om acces-
soriska begränsningar, vilken innebär att om en konkurrensklausul uppfyller
vissa kriterier så behöver den inte ovillkorligen strida mot artikel 81.1. Det är
denna doktrin som sedan fördes över till förordningen och erhöll status som skri-
ven rätt. Med hänsyn till denna utveckling inleds framställningen med en behand-
ling av artikel 81.1 för att sedan fortsätta med koncentrationsförordningen.

                                                
76 Konkurrenslagen (1993:20).
77 Rfo 4064/89/EEG, EGT 1990 L 257/13, även kallad fusionskontrollförordningen.
78 Se kapitel 4.3.
79 Se kapitel 4.2.
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4.2 Förbud mot konkurrensbegränsande avtal

4.2.1 Inledning

Artikel 81.1 i Amsterdamfördraget80 är uppbyggd på förbudsprincipen, vilken
innebär att alla konkurrensbegränsande överenskommelser och samordnande
förfaranden mellan företag eller sammanslutningar av företag är förbjudna om de
kan påverka handeln mellan medlemsstaterna – och detta oavsett om överens-
kommelserna i praktiken kan anses som skadliga81. Av framställningen nedan
kommer dock framgå att detta förbud numera inte är helt ovillkorligt. Det finns
dessutom möjlighet att erhålla undantag från förbudet82.

Av artikel 81.1 följer att dess tillämplighet förutsätter att fyra kriterier är uppfyllda.
För det första måste det röra sig om ett avtal, beslut eller ett samordnat förfa-
rande, varav det sistnämnda kan vara svårt att bevisa83. Vidare måste det röra sig
om ett avtal mellan företag. Ett tredje krav är att konkurrensbegränsningen
måste kunna påverka handeln mellan medlemsstaterna, något som ofta benämns
samhandelskriteriet. Slutligen måste konkurrensbegränsningskriteriet vara
uppfyllt, det vill säga avtalet ska ha till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller
snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden.

4.2.1.1 Avtalskriteriet

Vad gäller begreppet ”avtal” står klart att alla typer av överenskommelser, såväl
skriftliga som muntliga, avses.84

4.2.1.2 Företagskriteriet

Begreppet ”företag” är inte definierat i Amsterdamfördraget, men har genom rätt-
spraxis givits en mycket vidsträckt innebörd. Alla slags näringsidkare inkluderas;
förutom juridiska personer har även bland annat fysiska sådana ansetts inbegrip-
na85. Beträffande koncerner har vikt fästs vid om dotterbolaget kan anses utgöra
en separat ekonomisk enhet. Har dotterbolaget en så stor ekonomisk och be-

                                                
80 Se bilaga B.
81 Se mål 56 och 58/64 Consten och Grundig./.Kommissionen, [1966] ECR s. 299, EGT L 2545,
20.10.1964, s. 64, i exempelvis Nisser, C., Krokstäde, A. C., EG:s konkurrensrätt – vägledan-
de domar, s. 85 ff.
82 Se vidare Goyder, D. G., EC Competition Law, s. 128 ff.
83 Nedan refereras endast till avtal.
84 Se vidare Nisser, C., Krokstäde, A. C., a.a. s. 76 f, Wahl, N., Konkurrensförhållanden, s.
129 ff.
85 Se vidare Goyder, D. G., a.a. s. 86 ff.
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slutsmässig frihet att det inte är bundet av anvisningar som moderbolaget utfärdar
kan avtal mellan moder- och dotterbolag falla under artikel 81.186.

4.2.1.3 Samhandelskriteriet

Samhandelskriteriet innebär att nationell domstol, Kommissionen eller EG-
domstolen måste avgöra om nationell rätt eller EG-rätt ska tillämpas och om, i det
senare fallet, förfarandet kan anses påverka handeln mellan medlemsstaterna –
oavsett om detta åsyftats eller inte. Företagen behöver sålunda inte ha handlat
uppsåtligt, utan EG-domstolen har uttalat att detta samhandelskriterium ska tolkas
extensivt och innefatta alla märkbara konkurrensbegränsningar som direkt eller
indirekt, faktiskt eller potentiellt, har ett inflytande på handelsmönstret för varor
och tjänster mellan medlemsstaterna87.

4.2.1.4 Konkurrensbegränsningskriteriet

Redan av formuleringen att avtalet ska ha till ”syfte eller resultat” att hindra, be-
gränsa eller snedvrida konkurrensen inom den gemensamma marknaden framgår
att det inte behövs något uppsåt för att artikel 81.1 ska vara tillämplig. Det räcker
med att företaget av vårdslöshet inte följt reglerna. Inte heller är det nödvändigt att
konkurrensen begränsats i praktiken, utan en potentiell begränsning är tillräcklig.88

4.2.1.5 Kraven på märkbarhet

Utöver de fyra kriterier som behandlats ovan, måste avtalet uppfylla vissa krav på
märkbarhet för att falla under artikel 81.1 Amsterdamfördraget. Dessa krav kan
delas upp i en kvantitativ och en kvalitativ del. Det kvantitativa kravet innebär att
konkurrensbegränsningen måste ha en märkbar, och inte endast bagatellartad,
effekt på marknaden89, se nedan kapitel 4.2.2. Det kvalitativa kravet tar sig bland
annat uttryck i en i rättspraxis utvecklad rimlighetsbedömning som brukar benäm-
nas doktrinen om accessoriska begränsningar, se nedan kapitel 4.2.3.

4.2.2 Den kvantitativa frizonen

Som nämnts ovan är ett villkor för att konkurrensbegränsande avtal överhuvudta-
get ska falla under artikel 81.1 att de har en märkbar effekt på marknaden. EG-

                                                
86 Se exempelvis mål 15/74 Centrafarm BV och Adrian de Peijper/Sterling Drug, [1984] ECR
s. 1147. Se vidare Nisser, C., Krokstäde, A. C., a.a. s. 247 ff, Westin, J., a.a. s. 34 f, Wahl, N.,
a.a. s. 132 ff.
87 Se exempelvis Société Technique Miniére/Maschinenbau Ulm 56/65 [1966] ECR s. 235
och vidare Wahl, N., a.a. s. 149 ff.
88 Se vidare Nisser, C., Krokstäde, A. C., a.a. s. 77, Wahl, N., a.a. s. 134 ff.
89 Detta gav EG-domstolen uttryck för i Haecht I, mål 23/67, 1968 CMLR 26, 40-41.
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domstolen har här utvecklat en de minimis-doktrin, vilken först formulerades i
Volk/Vervaecke 90. Doktrinen innebär att avtal som vid en helhetsbedömning,
med beaktande av de inblandade parternas positioner på den aktuella markna-
den, anses ha en endast bagatellartad effekt inte faller under förbudet. Även
Kommissionen har lagt fast en så kallad de minimis-regel, vilken återfinns i
Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse91. Härigenom ute-
sluts avtal mellan små och medelstora företag från förbudsregeln. En sammanlagd
andel av marknaden för de produkter som omfattas av avtalet kan uppgå till 5 %
beträffande horisontella avtal och till 10 % när det gäller vertikala avtal92. Det ska
emellertid noteras att tillkännagivandet endast är bindande för Kommissionen, och
sålunda inte för EG-domstolen eller nationella domstolar.

Har en konkurrensklausul endast en bagatellartad effekt på den gemensamma
marknaden, är de EG-rättsliga konkurrensreglerna inte tillämpliga. Är å andra
sidan de minimis-kriteriet uppfyllt, krävs det även att klausulen uppfyller kravet
på kvalitativ märkbarhet för att den ska falla under reglerna.

4.2.3 Den kvalitativa frizonen: doktrinen om acces-
soriska begränsningar

I föregående delkapitel har den kvantitativa gränsen beträffande de avtal som
omfattas av förbudet i artikel 81.1 behandlats. Det finns emellertid även en kvali-
tativ gräns som måste överskridas. De avtal som inte är bagatellartade faller så-
lunda inte per automatik under förbudet, utan EG-domstolen har härvid givit ut-
tryck för ett slags rimlighetsbedömning.93

Begreppet ”begränsning av konkurrensen” har i rättspraxis utvecklats mot en allt
striktare tolkning där flera former av samverkan faller utanför förbudet.94 En så-

                                                
90 Mål 5/69.
91 Se Kommissionens tillkännagivande om avtal av mindre betydelse EGT nr. C 372,
1997/13.
92 Vertikala konkurrensbegränsningar rör förhållandet mellan en leverantör och dennes fak-
tiska eller potentiella återförsäljare, alltså mellan olika led i distributionskedjan, bakåt eller
framåt. Horisontella avtal är benämningen för avtal mellan företag i samma led. Se vidare
Bernitz, U., a.a. s. 14 f.
93 Denna kan jämföras med den praxis som utvecklats i USA, den så kallade rule of reason
doktrinen. Den säger att ett avtal som vid första anblick verkar vara konkurrensbegränsande
kan godtas av konkurrensmyndigheterna om de i själva verket gynnar konkurrenssituatio-
nen på marknaden totalt, se vidare exempelvis Furse, Mark. Competition Law of the UK &
EC, s. 143 ff, Westin, J., Linder, M., Om kvalitativa aspekter vid bedömning av konkur-
rensbegränsning, SvJT 1993 s. 893 speciellt s. 894-895, Carlsson, K. m.fl., Konkurrenslagen
En kommentar, (nedan Carlsson [1999] ), s. 106 f.
94 Se vidare Bentil, J. K., Competition Ban Clauses in Enterprise Transfer Contracts under
Common Market Law, The Journal of Business Law 1989, s. 321 ff för en mer detaljerad
beskrivning av denna utveckling när det gäller konkurrensklausuler. För en mer ingående
redogörelse för accessoriska begränsningar i allmänhet, se Goyder, D. G., a.a. s. 124 ff.
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dan form av samverkan utgör konkurrensbegränsningar som anses vara objektivt
nödvändiga för utförandet av ett visst kontrakt 95. Av fallet Remia BV och Ve-
renigde Nutricia/Kommissionen 96 framgår att konkurrensklausuler kan falla in
under denna form av samverkan. Det slogs där fast att konkurrensklausuler nor-
malt är en naturlig del av viss typ av avtal. Målet rörde företaget Nutricia, vilket
hade sålt sina två dotterbolag Remia, som tillverkade såser, och Luycks, som
bland annat tillverkade pickels, till Drs de Roogie respektive ett dotterbolag till
Cambells. Konkurrensklausulen innebar att Nutricia under en tioårs- respektive
femårsperiod inte fick konkurrera med de produkter som inbegreps i överlåtelsen
och sedermera såldes av de båda köpande företagen. Nedan citeras några viktiga
delar ur Kommissionens beslut97, vilket upprätthölls av EG-domstolen.

A. Article [81 (1)] of the EEC Treaty [---]

(25) [---] Nevertheless, it is not every restriction of competition of this type which
falls within Article [81 (1)].

(26) The Commission has already, in its Decision 76/743/EEC Reuter/BASF [98]
concluded that when the sale of a business involves the transfer not only of material
assets but also of goodwill and clientéle, it may be necessary to impose contractual
restrictions of competition on the seller. The contractual restriction upon competition
by the seller is then a legitimate means of ensuring the performance of the seller’s
obligation to transfer the full commercial value of the business.

(27) However, the protection accorded to the purchaser cannot be unlimited. It
must be kept to the minimum that is objectively necessary for the purchaser to as-
sume, by active competitive behaviour, the place in the market previously  occupied
by the seller. If the objective minimum appears in any given case insufficient as a
result of earlier management decisions on the part of the purchaser, that is not a
reason for extending the period of protection; nor should the seller be prevented
from re-entering the market after that period (whatever it may be) when he is no
better off vis-á-vis the purchaser than any other newcomer.

(28) It is not possible to set any length of time as universally suitable as a period of
protection. Each non-competition period must be judged in its context. Relevant

                                                
95 Den andra kategorin är situationer där den kommersiella risk en återförsäljare, licens- eller
franchisetagare tar är så stor att exklusivitet är nödvändig för att denne ska våga ge sig in på
marknaden, se exempelvis Société Technique Miniére./.Maschinenbau Ulm 56/65 [1966]
ECR s. 235, se exempelvis Korah, Cases & Materials on EC Competition Law, s. 63 f och
LC Nungesser KG./.Kommissionen 258/78 [1982] ECR s. 2015. Den tredje kategorin omfattar
selektiva återförsäljaravtal om de kan rättfärdigas av objektiva bedömningsgrunder, se till
exempel Metro./.Kommissionen (nr 1) [1977] ECR s. 1875 och samma parter i mål (nr 2) 75/85
[1986] ECR s. 3021.
96 Mål 42/84 [1985] ECR s. 2545.
97 Nutricia, December 12, 1983, [1983] O.J., L376/22, [1984] 2 CMLR 165.
98 [1976] O.J., L254/40; [1976] 2 CMLR D44. Kommissionen underkände här en vitt formulerad
konkurrensklausul med en bindningstid på åtta år, men slog fast möjligheten att en begräns-
ning under en rimlig tid kunde vara tillåten under artikel 81. Se vidare Goyder, D. G., a.a. s.
124 f.
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pointers as to the term which can be said to be objectively necessary for such clau-
ses include:

(a) the time it will take the purchaser of a business to build up a clientéle;

(b) how frequently consumers in the relevant market change brands and type
(in relation to the degree of brand loyalty shown by them);

(c) how long it takes before new products entering the market or new trade
marks are accepted by the consumer;

(d) for how long, after the sale of the business, the seller, without a restrictive
clause, would be able to make a successful comeback to the market and regain his
old customers.

(29) The duration of accompanying arrangements such as the temporary right for
the purchaser to use the seller’s trade marks or sales forces may also constitute a
useful pointer to the sort of period required for all the seller’s goodwill and clientéle
to be transferred to the purchaser.

(30) The geographical scope of a non-competition clause also has to be limited to
the extent which is objectively necessary to achieve the above mentioned goal. As
a rule, it should therefore only cover the markets where the products concerned
were manufactured or sold at the time of the agreements.

Kommissionen kom fram till att konkurrensklausulen, innebärande att Nutricia
under en tioårsperiod var förhindrat att konkurrera med det köpande företaget,
var alltför långtgående. Då köparen fick använda Nutricias varumärke i endast två
år, måste parterna ha ansett att denna tidsperiod var tillräcklig för att köparen
skulle kunna ändra varumärke och trots detta behålla kunderna. Därför saknades
anledning att upprätthålla ett konkurrensförbud på tio år. Produkten var vidare
inte förknippad med någon komplicerad teknologi. Bindningstiden jämkades till
fyra år. Beträffande den femåriga konkurrensklausulen uttalade Kommissionen att
denna skulle ha begränsats till de länder i vilka det sålda företaget var verksamt
före förvärvet. En bindningstid på endast två år ansågs vara berättigad. I den mån
klausulerna sträckte sig längre än tillåtet stred de mot artikel 81.1.99

Domstolen instämde i Kommissionens beslut. Det poängterades att för att kunna
avgöra om en konkurrensklausul faller under artikel 81.1, måste det undersökas
hur konkurrenssituationen skulle sett ut om klausulen inte existerat. Endast om
klausulen medverkar till en ökad konkurrens, i och med att den indirekt möjliggör
ett större antal företag på marknaden, kan den godtas. Den får dessutom inte
heller sträcka sig längre än nödvändigt, vare sig geografiskt eller beträffande bind-
ningstid.100

                                                
99 Se vidare Korah, a.a. s. 64 ff.
100 Se vidare Korah, a.a. s. 66 ff.
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Om konkurrensklausulen till följd av ovan förda resonemang faller utanför artikel
81.1 är den enligt doktrinen om accessoriska begränsningar att behandla som
underordnad huvudförpliktelsen.101 Avtalet medför sålunda totalt sett ökad kon-
kurrens trots att konkurrensklausulen i sig innebär en viss konkurrensbegränsning.

4.3 Kontroll av företagskoncentrationer

4.3.1 Inledning

När det gäller konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse, torde flertalet av dessa
numera prövas samtidigt som själva förvärvet. Sedan 1990 finns det särskilda
regler avseende företagsförvärv i koncentrationsförordningen.102 En koncentration
föreligger enligt förordningen bland annat om en eller flera personer som redan
kontrollerar minst ett företag, eller ett eller flera företag, antingen genom förvärv
av värdepapper eller tillgångar, genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt
får kontroll helt eller delvis över ett eller flera andra företag.103 Skapar eller för-
stärker koncentrationen en dominerande ställning, vilken medför att den effektiva
konkurrensen inom den gemensamma marknaden eller en väsentlig del av denna
hämmas påtagligt, är den otillåten enligt förordningen.104 År 1998 trädde bety-
dande ändringar i kraft, bland annat beträffande de tröskelvärden som avgör hu-
ruvida en viss koncentration faller under förordningen.105

Av koncentrationsförordningen följer att alla företagskoncentrationer som har en
gemenskapsdimension ska anmälas till Kommissionen106. Med gemenskapsdi-
mension menas att koncentrationen ska ha viss omsättning107 samt ha gränsöver-
skridande effekter108. Av de kompletterande tröskelvärden som infördes 1998
                                                
101 Eng. ”ancillary restriction”.
102 Läs mer om bakgrunden till förordningen i Goyder, D. G., a.a. s. 379 ff och Carlsson [1999]
s. 58 ff.
103 Se vidare förordningen artikel 3.1 (bilaga A).
104 Se vidare förordningen artikel 2.2 (bilaga A).
105 Se Rådets förordning (EG) nr 1310 /97 av den 30 juni om ändring av förordning (EEG)
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer EGT nr. L 180, 1997/1. Läs vidare i Kon-
kurrens, nr 5/97 s. 16 och Carlsson [1999] s. 60 ff.
106 Se vidare förordningen artikel 4.1 (bilaga A).
107 Se Kommissionens tillkännagivande EGT nr. C 66, 1998/25 för hur omsättningen ska
beräknas. Hänvisningar till förordningen avser den nuvarande lydelsen inklusive ändringar.
108 För närvarande är kraven att 1) de inblandade företagens sammanlagda årsomsättning
överstiger 5 miljarder ecu, och 2) årsomsättningen för vart och ett av åtminstone två av de
inblandade företagen överstiger 250 miljoner ecu. Förordningen är dock inte tillämplig om
mer än två tredjedelar av de inblandade företagens gemensamma omsättning härrör från en
och samma medlemsstat. I och med ändringarna 1997 (se ovan not 91) kompletterades trös-
kelvärdena till att även omfatta koncentrationer där 1) den sammanlagda omsättningen i hela
världen för samtliga berörda företag överstiger 2,5 miljarder ecu; och 2) den sammanlagda
omsättningen i var och en av åtminstone tre medlemsstater överstiger 100 miljoner ecu; och
3) den totala omsättningen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företagen över-
stiger 25 miljoner ecu i var och en av åtminstone tre medlemsstater; samt 4) den sammanlag-
da omsättningen inom gemenskapen för vart och ett av åtminstone två av de berörda företa-
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följer att även koncentrationer där mindre företag är involverade faller under för-
ordningens regler och prövas av Kommissionen förutsatt att koncentrationen har
inverkan i flera olika medlemsstater.109

Kommissionen har således att bedöma den anmälda koncentrationens effekter på
den relevanta marknaden. Många av dessa förvärvsavtal innehåller olika typer av
begränsningar i säljarens frihet att agera på visst sätt under en period efter förvär-
vet. Traditionella konkurrensklausuler är ett exempel på en sådan typ av begräns-
ning, men även andra begränsningar accepteras110. Av artiklarna 6.1 och 8.2
stycke 2 i förordningen följer att sådana begränsningar, om de är att anse som
accessoriska till förvärvet, ska bedömas tillsammans med förvärvet och inte
under den allmänna förbudsbestämmelsen mot konkurrensbegränsande avtal i
artikel 81.1 Amsterdamfördraget.

Beslutar Kommissionen att en koncentration är förenlig med den gemensamma
marknaden så omfattar detta beslut även de accessoriska begränsningarna. Dessa
begränsningar faller då automatiskt utanför tillämpningen av Artikel 81.1111. Mot-
satsvis; en begränsning som inte är att anse som accessorisk till förvärvsavtalet
kan prövas i särskild ordning enligt artikel 81.1112. Finner Kommissionen att en
begränsning inte är accessorisk till huvudförpliktelsen torde det normala vara att
Kommissionen av förvärvsparterna kräver att de förändrar förvärvsavtalet eller
ingår ett åtagande om att förändra avtalet innan beslut fattas.113

För att en konkurrensbegränsning ska vara accessorisk krävs det enligt koncent-
rationsförordningen att den har direkt samband med och är nödvändig för ge-
nomförandet av koncentrationen.114 Kommissionen har i ett särskilt tillkännagi-
vande om accessoriska konkurrensbegränsningar i samband med koncentrationer
(nedan tillkännagivandet) 115 klargjort sin syn på hur dessa rekvisit ska tolkas
under förordningen.116

                                                                                                                           
gen överstiger 100 miljoner ecu. Inte heller här är dock förordningen tillämplig om mer än två
tredjedelar av de inblandade företagens gemensamma omsättning härrör från en och samma
medlemsstat.
109 Se Rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni om ändring av förordning (EEG)
4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer EGT nr. L 180, 1997/1. Se vidare om bak-
grunden till ändringen Gahnström, A., Norelid, S., Företagsförvärv i Sverige, s. 39 ff.
110 Se vidare nedan kapitel 4.4.2.3.
111 Se förordningen artikel 22 (bilaga A).
112 Se ovan kapitel 4.2.
113 Gahnström, A., Norelid, S., a.a. s. 159 f.
114 Se ingressen punkt 25, artikel 6.1 och 8.2 stycke 2 (bilaga A).
115 Se Kommissionens tillkännagivande om accessoriska konkurrensbegränsningar i sam-
band med koncentrationer [1990] O.J., C203/5.
116 Se vidare Carlsson [1999] s. 74 ff.
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4.3.2 Rekvisitet ”direkt samband med”

I sitt tillkännagivande om accessoriska begränsningar anger Kommissionen att
rekvisitet ”direkt samband med” ska förstås så att den accessoriska begränsning-
en måste vara av underordnad betydelse i förhållande till koncentrationens huvud-
syfte117. Rekvisitet utesluter sålunda avgörande begränsningar, vilka till sin natur är
helt och hållet annorlunda från de som följer av koncentrationen själv. Vidare
utesluts begränsningar som parterna avtalar om efter förvärvet118. Av
UAP/Provincial 119 följer att Kommissionen anser att restriktioner gentemot
säljaren som parterna kommer överens om mellan avtalsslutet och själva full-
följandet av förvärvet kan uppfylla kravet på direkt samband120. Är kravet på
direkt samband inte uppfyllt får begränsningen istället bedömas under artikel
81121. Det ska slutligen noteras att Kommissionen endast förefaller ta upp bindan-
de avtal till bedömning122.

4.3.3 Rekvisitet ”nödvändig för genomförandet av
koncentrationen”

Av Kommissionens tillkännagivande framgår att rekvisitet ”nödvändig för ge-
nomförandet av koncentrationen” ska tolkas så att ”koncentrationen annars inte
skulle kunna genomföras eller endast skulle kunna genomföras på osäkrare vill-
kor, till väsentligt högre kostnader, under en betydligt längre tidsperiod eller med
avsevärt mindre utsikter till framgång.”123 Rekvisitet har givits en ganska vidsträckt
tolkning i Kommissionens praxis. Ett exempel härpå är Ameritech/Tele Dan-
mark 124. Ärendet gällde förutsättningarna för Ameritechs planerade köp av Tele
Danmark. Avtalet som reglerade dessa förutsättningar innebar att ”[---] Ameri-
tech agrees not to compete with Tele Danmark in the provision of telecom servi-
ces in Denmark for a period of one year in the event that the share purchase ag-
reement is not closed by 1 May 1998.” Detta avtal bedömdes ha både direkt
samband med och vara nödvändigt för genomförandet av förvärvet, eftersom det
möjliggjorde de avtalsförhandlingar om aktieköp, vilka i sin tur kunde leda till att
ett bindande förvärvsavtal kom till stånd. Kommissionen uttalade dock i detta

                                                
117 Se [1990] O.J., C203/5, del II punkt 4.
118 Se Cook, C. J., Kerse, C. S., a.a. s. 187.
119 Mål nr. IV/M.512 (07/11/1994), [1994] 5 CMLR 504, premiss 13 jfr. m. 16.
120 Praxis är emellertid inte helt enhetlig; i mål nr. IV/M.197 (30/04/1992), Solvay/Laporte,
ansågs restriktioner gentemot säljaren under tiden före förvärvets fullgörande med hänvis-
ning till tillkännagivandet punkt 4 stycke 2 inte som accessoriska till förvärvet, se prem. 53.
121 Se vidare[1990] O.J., C203/5, del II, punkt 4-5.
122 Se BT/ESB mål nr. IV/M.1132 (19/05/1998), [1998] 5 CMLR 18, där Kommissionen underlät
att bedöma vissa ”draft agreements”, se premiss D. Målet gällde ett Joint Venture, men prin-
cipen borde vara densamma även vid företagsöverlåtelse. Ett tillägg med motsvarande inne-
börd föreslås i den nya lydelsen av tillkännagivandet (del II, punkt 5 in fine).
123 Se [1990] O.J., C203/5, del II, punkt 5. Se vidare Cook, C. J., Kerse, C. S., a.a. s. 188.
124 Mål nr. IV/M.1046 (05/12/1997), [1998] 4 CMLR 206, premiss 18.
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sammanhang att de båda företagen inte i någon större utsträckning var konkur-
renter på den danska marknaden, och måhända är detta en förutsättning för att ett
sådant avtal ska godtas.

4.3.4 Rekvisitet ”proportionell”

Kommissionen fastställer avslutningsvis även ett krav på proportionalitet, vilket
begränsar antalet fall som anses ha både ett direkt samband med huvudförpliktel-
sen och vara nödvändiga för förvärvets genomförande.125 Det är ett objektivt test
som härvid företas; vad parterna uppfattar som nödvändigt är irrelevant.126 Enligt
proportionalitetskravet får inte begränsningen sträcka sig längre än vad genomfö-
randet av förvärvet kräver.127 Står mindre konkurrensbegränsande alternativ till
buds kan Kommissionen kräva att parterna använder sig av dessa.128 Följer par-
terna inte denna uppmaning kan Kommissionen förklara att begränsningen faller
utanför koncentrationsförordningen, vilket leder till att artikel 81.1 i Amsterdam-
fördraget kan bli tillämplig istället.129

4.4 Vilka konkurrensklausuler är accessoriska?

Ovan har de båda ”regelsystem” som kan bli tillämpliga på konkurrensklausuler
vid företagsöverlåtelse samt doktrinen om accessoriska konkurrensbegränsningar
behandlats i stora drag. Här ska nu närmare redogöras dels för innebörden av
Kommissionens tillkännagivande om accessoriska begränsningar när det gäller
konkurrensklausuler specifikt, dels för hur Kommissionen genom praxis i detta
avseende tolkat och utvecklat de något vaga rekvisiten i tillkännagivandet. Det
ska i detta sammanhang noteras att Kommissionen sedan några år tillbaka arbetar
på ett förslag till ändringar i tillkännagivandet.130 Detta har ännu inte antagits, men i
den mån de föreslagna ändringarna berör den fortsatta framställningen anges de
planerade förändringarna i fotnot nedan.131

                                                
125 Se [1990] O.J., C203/5, del II, punkt 6.
126 Se [1990] O.J., C203/5, del II, punkt 5. Se vidare Cook, C. J., Kerse, C. S., a.a. s. 188.
127 Se [1990] O.J., C203/5, del II, punkt 7.
128 Se [1990] O.J., C203/5, del II, punkt 6 in fine. Jfr. artikel 8.2, F. 4064/89 (bilaga A).
129 Modrall, James R., Ancillary Restrictions in the Commission´s Decisions under the Mer-
ger Regulation: Non-competition Clauses, [1995] 1 ECLR, s. 41.
130 Se vidare Cook, C. J., Kerse, C. S., a.a. s. 185.
131 En jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lydelse återfinns på:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/draft_notices/compare_ancillary
_restraints_sv.pdf
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4.4.1 Kommissionens tillkännagivande

Av Kommissionens tillkännagivande om accessoriska begränsningar följer att de
traditionella konkurrensklausulerna, vilka åläggs säljaren i samband med en kon-
centration som genomförs genom överlåtelse av ett företag eller del därav, kan
uppfylla rekvisiten i koncentrationsförordningen. En konkurrensklausul kan ga-
rantera att det fulla värdet av de överlåtna tillgångarna överförs till förvärvaren.
Detta värdet inkluderar i allmänhet såväl fysiska och immateriella tillgångar som
goodwill som säljaren ackumulerat eller know-how som han utvecklat. Dessa
klausuler har inte bara ett direkt samband med koncentrationen utan är även nöd-
vändiga för förvärvets genomförande eftersom det annars skulle finnas rimliga skäl
att anta att överlåtelsen av företaget eller en del därav inte skulle kunna ske på ett
tillfredsställande sätt.132

Ska köparen kunna överta hela värdet av de överlåtna tillgångarna måste han ha
möjlighet att på något sätt skydda sig mot konkurrens från säljaren för att kunna
vinna kundernas förtroende och tillgodogöra sig och utnyttja den know-how han
övertagit. Ett sådant skydd är emellertid endast objektivt rättfärdigat så länge
bindningstiden, dess geografiska tillämpningsområde, de produkter eller tjänster
(nedan substans) och den personkrets som omfattas inte sträcker sig längre än
vad som rimligt sett är nödvändigt för att uppnå detta mål. Normalt är sådant
skydd inte påkallat om förvärvet de facto endast gäller fysiska tillgångar eller
exklusiv industriell och kommersiell äganderätt, eftersom rättsinnehavaren i dessa
fall omedelbart kan vidta åtgärder mot överlåtarens intrång i sådana rättigheter.133

Beträffande förvärv som innehåller överlåtelse av både goodwill och know-how
har Kommissionen godkänt förbud med en bindningstid om upp till fem år134.
Innefattar förvärvet endast goodwill brukar motsvarande period vara två år.135

Bevisbördan ligger här på parterna att visa vilken bindningstid som är nödvändig,
även om denna skulle understiga den maximala bindningstiden i normalfallen.136

Längre bindningstid kan endast accepteras under särskilda omständigheter, till
exempel om parterna kan visa att kundlojaliteten varar längre än två år eller att de
berörda produkternas ekonomiska livslängd är längre än fem år och att hänsyn
bör tas till denna.137

                                                
132 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 1.
133 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 1.
134 I den föreslagna lydelsen är motsvarande period tre år.
135 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 2.
136 Se exempelvis Cargill/Continental Grain, mål nr. IV/M.1376 (03/02/1999), [1999] 4 CMLR
382, se premiss 22. Konkurrensklausulen i målet hade en stipulerad bindningstid på fem år.
Överlåtelsen inkluderade goodwill och i viss utsträckning även know-how. Kommissionen
ansåg att parterna inte visat att denna know-how var så väsentlig att den berättigade till
längre bindningstid än tre år.
137 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd A. punkt 2. Se exempelvis GRE/PPP, mål nr. IV/M.1090
(16/02/1998), [1998] 4 CMLR 487. Konkurrensklausulens stipulerade bindningstid var tre år.
Denna godtogs av Kommissionen då privata sjukförsäkringar ”generally have a long life
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Ett konkurrensförbuds geografiska tillämpningsområde måste vara begränsat till
det område där säljaren marknadsförde de relevanta produkterna eller tjänsterna
före överlåtelsen. Det förmodas att förvärvaren i de flesta fall inte behöver skydd
mot konkurrens från säljaren i områden som säljaren inte tidigare har penetre-
rat.138 På motsvarande sätt måste klausulerna i huvudregel vara begränsade till de
produkter och tjänster som är en del av det överlåtna företagets ekonomiska
verksamhet.139

Beträffande Kommissionens syn på den personkrets som potentiellt kan bindas av
en konkurrensklausul, slutligen, gäller att säljaren kan göra åtaganden för sin egen,
för sina dotterbolags och sina handelsagenters räkning. Däremot kan ett förbud
för tredje part att konkurrera inte räknas som accessoriskt. Detta gäller särskilt
bestämmelser som begränsar möjligheten för återförsäljare eller användare att
importera eller exportera.140

4.4.2 Kommissionens praxis

Vad gäller Kommissionens praxis beträffande konkurrensklausuler vid företags-
överlåtelse ska först poängteras att det är fråga om enskilda bedömningar bero-
ende på omständigheterna i det särskilda fallet. Det är därför inte helt lätt att se
någon tydlig och klar linje i Kommissionens beslut. Flera av dem är dessutom
ganska otydliga i sin avfattning141 och många gånger har konfidentiella uppgifter
tagits bort. Nedan behandlas emellertid några av besluten i ett försök att exempli-
fiera och tydliggöra de lite vaga formuleringarna i Kommissionens tillkännagivan-
de. När det gäller frågan om hur långt en konkurrensklausul får sträcka sig är de
beslut som berör konkurrensklausulens bindningstid till antalet vida överlägsna de
övriga. Därav följer att merparten av de fall, vilka behandlas nedan behandlar
frågan om vilken bindningstid som kan godtas. Redogörelsen syftar till att klargöra
hur konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse har behandlats i praxis från början
av 90-talet142 fram till dags datum.

                                                                                                                           
cycle, and that individual customers, at least, are likely to remain loyal to their chosen insu-
rer for several years [---].” (premiss 10)
138 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 3. I ändringarna föreslås här att skydd för
andra områden kan vara berättigat om de anmälande parterna kan motivera detta.
139 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 4.
140 Se [1990] O.J., C203/5, del III, avd. A punkt 5.
141 I Philips/Hewlett Packard , mål nr. IV/M.846 (17/02/1997), [1997] 4 CMLR 373 till exempel
konstateras endast kort och gott ”[t]he parties have completed a non-competition agreement
[---] not to compete [---] in the development and manufacture of certain LED products. It has
been concluded that this agreement falls within the ambit of [---] Commission notice regar-
ding restrictions ancillary to the concentration.”. (premiss 11)
142 Jfr. den nya svenska konkurrenslagen med EG-rättslig förebild trädde i kraft 1993.
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4.4.2.1 … avseende bindningstid

I de flesta fall, i vilka bindningstiden framgår, har konkurrensklausulerna haft en
bindningstid på fem år eller mindre. Följaktligen har det varit relativt ovanligt att
Kommissionen underkänt klausuler på grund av deras bindningstid. Klausuler
med en bindningstid som klart överstiger de tidsrymder som i tillkännagivandet
anses godtagbara har emellertid som regel inte accepterats.

Kodak/Imation 143. Bindningstiden sattes här ned från sju till fem respektive tre
år. Företagsöverlåtelsen avsåg bland annat olika typer av kameror och såväl
goodwill som know-how var inbegripna. Beträffande vissa kameror rörde det sig
om mer avancerad teknisk know-how. I förhållande till de senare ansågs ett kon-
kurrensförbud i fem år kunna godtas, beträffande de förra endast tre år.

DENSO/Magneti Marelli 144. Här accepterades inte en femårig bindningstid, då
förvärvet huvudsakligen inkluderade goodwill. Faktorer som kan ha påverkat
denna bedömning var att märkeslojalitet var mindre viktigt för kunderna beträf-
fande de relevanta produkterna. Parterna hade även uppgivit att förvärvet inte
inkluderade någon ”real innovative technology”. Vilken bindningstid som kunde
accepteras framgår inte av fallet.

Det faktum att en part redan besitter betydande know-how på den relevanta
marknaden kan också medföra att bindningstiden sätts ned.145

Tesco Ltd/Catteau SA 146. Ärendet gällde Tescos förvärv av ett antal stormark-
nader i Europa från familjen Catteau. Kommissionen underkände här en konkur-
rensklausul med obegränsad bindningstid. Kommissionen ansåg att en bindnings-
tid på tre år var rimlig med tanke på å ena sidan Tescos bristande erfarenhet av
branschen utanför Storbritannien, å andra sidan det faktum att förvärvet inte inne-
höll någon teknisk know-how och endast begränsad kommersiell know-how.
Istället för att helt enkelt sätta ned bindningstiden till den normala maximitiden
enligt Kommissionens tillkännagivande, gjorde alltså Kommissionen en egen be-
dömning av vilken bindningstid som var rimlig.

Fallen Digital/Kienzle 147 och ICL/Nokia Data 148 visar att en obegränsad
bindningstid kan godtas i fall där säljaren behåller ett visst inflytande i det överlåt-
na företaget. Detta kan i och för sig tyckas rimligt då säljaren när som helst kan
frigöra sig från förpliktelsen genom att avyttra sina aktier eller avsäga sig sin post i
företaget. I det förra fallet accepterade emellertid Kommissionen därutöver en

                                                
143 Mål nr. IV/M.1298 (23/10/1998), [1998] 5 CMLR 878, se premisser 72-73.
144 Mål nr. IV/M.1481 (26/04/1999), [1999] 4 CMLR 1182, se premisser 19-20 och Cook, C. J.,
Kerse, C. S., a.a. s. 191.
145 Se vidare Cook, C. J., Kerse, C. S., a.a. s. 191.
146 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] 4 CMLR 238, se premiss 13.
147 Mål nr. IV/M.057 (22/02/1991), [1991] 4 CMLR 330, se särskilt premiss 1 jfr. m. 6.
148 Mål nr. IV/M.105 (17/07/1991), [1991] 4 CMLR 817, se särskilt premiss 5.
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tvåårig bindningstid från tidpunkten då säljaren avyttrade sina aktier eller avsade
sig sin post i det överlåtna företaget.149

4.4.2.2 … avseende geografiskt tillämpningsområde

Det har även varit relativt ovanligt att Kommissionen underkänt konkurrensklau-
sulers geografiska tillämpningsområde.

I Tesco Ltd/Catteau SA 150 underkände Kommissionen det i konkurrensförbu-
det stipulerade obegränsade geografiska tillämpningsområdet som förpliktade
säljaren, familjen Catteau. Kommissionen krävde att klausulerna skulle begränsas
till vissa delar av Frankrike och Belgien där säljaren hade salufört produkterna.

4.4.2.3 … avseende substans

Som tidigare påpekats uttalar Kommissionen i sitt tillkännagivande om accesso-
riska begränsningar att konkurrensklausuler i regel måste vara begränsade till de
produkter och tjänster som är en del av det överlåtna företagets ekonomiska
verksamhet. Kommissionen har emellertid i sin praxis givit begreppet konkur-
rensklausul en vid innebörd, och tillämpat principerna även på andra förbud som
har en liknande effekt.

Solvay/Laporte 151 är ett av flera mål där Kommissionen ansett att också ett
förbud för säljaren att försöka värva kunder eller anställda från det överlåtna
företaget var nödvändigt för att köparen skulle ha möjlighet att tillägna sig fulla
värdet av det förvärvade företaget. Förbudets bindningstid framgår inte av beslu-
tet, det noteras endast att det understeg fem år. I BTR/Pirelli 152 beskrev
Kommissionen uttryckligen denna typ av restriktioner som konkurrensförbud. I
vissa mål, exempelvis Volkswagen AG/V.A.G. Ltd 153, har förbudet begränsats
till vissa nyckelpersoner i företaget.

                                                
149 Se även Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European Community Merger Control: A Prac-
titioner’s Guide, s. 274 angående bindningstiden då denna inte framgår ur fallet.
150 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] CMLR 402, se premiss 12.
151 Se till exempel Solvay/Laporte, mål nr. IV/M.197 (30/04/1992), [1992] 5 CMLR 116, se
premiss 48-49. Se även UAP/Provincial, mål nr. IV/M.512 (07/11/1994), [1994] 5 CMLR 504,
där ett motsvarande förbud på två år accepterades, se premiss 14 (iv).
152 Mål IV/M.253 (17/08/1992), se premiss 33.
153 Se Volkswagen AG/VAG (UK), mål nr. IV/M.304 (24/02/1993), [1993] 4 CMLR 402. För-
värvet inbegrep endast goodwill och ett sådant förbud accepterades för en tid av ett år, se
premiss 9.
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Vidare, i Tesco Ltd/Catteau SA 154 behandlade Kommissionen den klausul som
förbjöd säljaren, familjen Catteau att förvärva mer än 10 % av aktiekapitalet eller
utöva något direkt eller indirekt inflytande i ett med förvärvaren konkurrerande
företag som en konkurrensklausul accessorisk till förvärvet.155 Det framhölls dock
att denna restriktion inte hindrade att familjemedlemmar köpte upp mer än 10 %
av aktiekapitalet, förutsatt att köpet gjordes i investeringssyfte och att de inte
hade något inflytande på hur företaget drevs.156 Kommissionen gjorde en till synes
ännu strängare bedömning året därpå i Sappi/DLJMB/UBS/Warren 157, där ett
förbud för säljaren att förvärva mer än 5 % i ett med förvärvaren konkurrerande
företag accepterades utan ens något förbehåll för förvärv i investeringssyfte.158

Det framgår inte i något av besluten huruvida restriktionerna var tidsbegränsade.

4.4.2.4 … avseende den personkrets som omfattas

Enligt Kommissionens tillkännagivande kan en konkurrensklausul som förutom
säljaren även binder dennes dotterbolag159 och kommersiella agenter vara acces-
sorisk till förvärvet. I sin praxis har emellertid Kommissionen uttalat att en vidare
personkrets än så kan omfattas av en konkurrensklausul. Av Tesco Ltd/Catteau
SA 160 framgår att beträffande familjeägda företag, och även andra företag där
ägarintressena är starkt koncentrerade, kan Kommissionen tänka sig att tillämpa
doktrinen om ansvarsgenombrott161. Doktrinen innebär att även aktieägare i det
säljande bolaget kan omfattas av konkurrensklausulen. Fallet behandlas mer de-
taljerat i kapitel 6 nedan.

4.4.2.5 … särskilt om sekretessklausuler

Det finns flera exempel på att principer motsvarande de som tillämpas på traditio-
nella konkurrensklausuler även tillämpas på sekretessklausuler. Sådana klausuler

                                                
154 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] CMLR 402, se premiss 14-15. Det framgår inte av
beslutet huruvida dessa restriktioner var tidsbegränsade.
155 Jfr. även fall som gällde Joint Ventures: Dow Jones/NBC-CNBC Europe, mål nr.
IV/M.1081 (22/01/1998), [1998] 4 CMLR 410. En passiv investering på upp till 5 % i ett kon-
kurrerande företag accepterades för tiden då JV var aktivt och tre år därefter, se premiss 13.
Se även DHL/Deutsche Post, mål nr. IV/M.1168 (26/06/1998), [1998] 5 CMLR 156, premiss 37-
39.
156 Se även KNP BT/Bunz/Wilhelm Seiler, mål nr. IV/M.884 (14/02/1997), [1997] 4 CMLR 373,
premiss 15-20 speciellt 19. Förbudet gällde här för två år vilket Kommissionen accepterade
förbudet under förutsättning att säljaren fick köpa i investeringssyfte, dock att han inte fick
utöva något inflytande över hur det konkurrerande företaget drevs. Se även King-
fisher/Grosslabor, mål nr. IV/M.1482 (12/04/1999), [1999] 4 CMLR 1174, premiss 27.
157 Mål nr. IV/M.526 (28/11/1994), se premisser 31, 33.
158 Jfr. Hawk, Barry E., Huser, Henry L., a.a. s. 275, vilka menar att de båda fallen inte bildar
någon enhetlig praxis.
159 Detta gäller både nuvarande och framtida dotterbolag, se exempelvis UAP/Provincial,
mål nr. IV/M.512 (07/11/1994), [1994] 5 CMLR 504, premiss 14 jfr. m. 16.
160 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] CMLR 402.
161 Eng. piercing the corporate veil.
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innebär att säljaren inte får använda eller yppa viss hemlig information162. Dessa
sekretessklausuler anses nödvändiga för att köparen ska ha en skälig tidsperiod
för att tillägna sig det fulla värdet av ett förvärvat företag samt hinna skaffa sig en
lojal kundkrets.

I Inchcape/IEP 163 begränsades dock sekretessklausulens obegränsade bind-
ningstid gentemot säljaren, Brierly Investments Ltd, till tre år, vilket också var den
godtagna bindningstiden för konkurrensklausulen. En tidsmässigt obegränsad
sekretessklausul ansågs på ett oskäligt sätt hindra säljarens framtida återinträde på
marknaden, då köparen inte förmått visa tillräckliga skäl för att restriktionen skulle
vara obegränsad i tiden. Möjligtvis var det meningen att ett e contrario-slut skulle
dras härur, innebärande att en sekretessklausul med obegränsad bindningstid
kunde godtas om det framfördes godtagbara skäl.164 Om det inte var avsett re-
dan då, så förefaller i vart fall Kommissionens senare praxis bekräfta detta.

I Solvay/Laporte 165 krävde Kommissionen att sekretessklausulens bindningstid i
förhållande till ”the disclosure of marketing information” skulle sättas ned till
mindre än fem år, medan en obegränsad bindningstid i förhållande till ”the disclo-
sure of technical know-how” accepterades. Vidare, i UAP/Provincial 166 god-
kände Kommissionen en sekretessklausul med obegränsad bindningstid innebä-
rande att säljaren förbjöds att ”disclose or use confidential business information”
beträffande det överlåtna företaget så länge som informationen var konfidentiell.

I Sappi/DLJMB/UBS/Warren 167 slutligen, förbjöd klausulen säljaren att av-
slöja ”non-public, confidential information” beträffande det överlåtna företaget.
Kommissionen gick här så långt som att säga att ”[t]he Commission does not
consider such agreements in normal circumstances to be restrictive of competition
[---].”

4.5 Effekter av icke-accessoriska konkur-
rensklausuler

Koncentrationsförordningen är exklusivt tillämplig på de förvärv som uppfyller
vissa i förordningen uppställda krav på omsättning och gränsöverskridande ef-
fekter. Godkänner Kommissionen förvärvet så godkänns därmed även konkur-
                                                
162 Se till exempel Matra Marconi Space/British Aerospace Space Systems, mål nr. IV/M.437
(23/08/1994), premisser 35 och 37.
163 Mål nr. IV/M.182 (21/01/1992), [1994] 4 CMLR M11, premisser 16-18.
164 I premiss 17 sägs att ”[t]he notifying party has not put forward any arguments acceptable
to the Commission justifying the indefinite nature of this restriction.” Jfr. dock med tolk-
ningen av fallet i Konkurrens, nr. 3/92 s. 12, där den slutsatsen förefaller dras att sådana
klausuler alltid måste vara tidsbegränsade.
165 Mål nr. IV/M.197 (30/04/1992), [1992] 5 CMLR 116, se premiss 50.
166 Mål nr. IV/M.512 (07/11/1994), [1994] 5 CMLR 504, se premiss 14 (ii).
167 Mål nr. IV/M.526 (28/11/1994), se premiss 32.
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rensklausulen. Skulle å andra sidan förvärvet inte godkännas faller följaktligen
även konkurrensklausulen. Av koncentrationsförordningens exklusivitet följer att
även om förvärvet inte uppfyller kraven på omsättning och gränsöverskridande
effekter som förordningen ställer upp, så faller själva förvärvet utanför tillämp-
ningsområdet för artikel 81.1 Amsterdamsfördraget. Konkurrensklausulen kan
emellertid fortfarande prövas mot artikel 81.1.

Om Kommissionen bedömer att en konkurrensklausul är konkurrensbegränsande
enligt artikel 81.1, så är den automatiskt ogiltig enligt 81.2. Huruvida avtalet kan
upprätthållas i övrigt och eventuella skadeståndsanspråk är frågor för den natio-
nella lagstiftningen, varför hänvisning i detta avseende får göras till framställningen i
kapitel 5.5.1 nedan. Kommissionen kan även fastställa böter och vite, samt be-
sluta om undantag från artikel 81.1.

4.6 Slutsatser

Kommissionen förefaller att i sin praxis med några undantag ha nära följt sitt till-
kännagivande om accessoriska begränsningar. Det ska dock poängteras att det
rör sig om bedömningar beroende på de särskilda omständigheterna i varje enskilt
fall. Därför är det svårt att se en helt klar linje genom alla besluten; ibland förefal-
ler praxis inte helt enhetlig.

I tillkännagivandet kan utläsas att en bindningstid på upp till fem år i regel accep-
teras om förvärvet innehåller både goodwill och know-how. Här har det i praxis
gjorts en skillnad mellan kommersiell och teknisk know-how, där den senare
ansetts kunna föranleda en bindningstid på upp till fem år, men den förra endast
upp till tre år. Beträffande förvärv som endast inbegriper goodwill har besluten
gått i linje med tillkännagivandet med en bindningstid på upp till två år.

Längre bindningstider än fem respektive två år kan accepteras under särskilda
omständigheter. Av praxis framgår att förvärv där säljaren behåller ett visst infly-
tande i det överlåtna företaget ansetts kunna utgöra en sådan omständighet. I
dessa fall har en obegränsad bindningstid kunnat godtas.

Andra faktorer som kan påverka bindningstiden är förvärvarens tidigare erfaren-
het i branschen och det faktum att den förvärvande parten besitter betydande
know-how redan före förvärvet. Detta har ofta inneburit att den stipulerade bind-
ningstiden satts ned.

Vad gäller konkurrensklausulers geografiska tillämpningsområde förefaller Kom-
missionen här ha följt sitt tillkännagivande mycket nära. Det har ofta påpekats att
en accessorisk konkurrensklausul måste vara geografiskt begränsad till det områ-
de där säljaren marknadsförde de relevanta produkterna eller tjänsterna före för-
värvet. På motsvarande sätt måste innehållet i konkurrensklausulen i regel vara
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begränsat till de produkter eller tjänster som är en del av det överlåtna företagets
ekonomiska verksamhet. I praxis har det emellertid förekommit att motsvarande
principer tillämpats på förbud för säljaren att värva kunder eller anställda från det
överlåtna företaget, förbud för överlåtaren att förvärva aktier i konkurrerande
företag, samt på sekretessklausuler, innebärande att säljaren inte fått yppa viss
hemlig information.

Beträffande sekretessklausulerna är praxis inte enhetlig, även om det här förefaller
som om Kommissionen visat en allt större acceptans. I något fall har den uttalat
att sekretessklausuler normalt inte anses begränsa konkurrensen över huvud taget.
I avsaknad av senare fall som bekräftar detta förhållningssätt, torde uttalandet
dock få ses som en bedömning baserad på de särskilda omständigheterna i det
enskilda fallet och knappast som någon huvudregel. Det vanligare förhållningssät-
tet torde vara att en åtskillnad görs mellan teknisk och kommersiell know-how.
Då klausulen endast inbegriper teknisk know-how har en obegränsad bindningstid
accepterats, emedan vissa fall av kommersiell know-how endast ansetts berättiga
till en bindningstid understigande fem år.

Då det gäller förbud för överlåtaren att förvärva aktier i konkurrerande företag
förefaller inte heller praxis helt enhetlig. I några fall har förbudet accepterats med
förbehåll om att förvärv i investeringssyfte alltid måste accepteras. I något enstaka
fall har emellertid förbudet accepterats helt utan sådant förbehåll. Det måste ifrå-
gasättas om detta varit Kommissionens avsikt. Att förvärva aktier i ett konkurre-
rande företag i investeringssyfte innebär knappast någon begränsning av konkur-
rensen, varför detta förhållningssätt borde innebära att Kommissionen överskrider
sin kompetens. Det är måhända så, att Kommissionen tagit detta förbehåll för
självklart och därför inte brytt sig om att nämna det i beslutet.

Den personkrets som potentiellt kan omfattas av en konkurrensklausul utgörs
enligt tillkännagivandet av, förutom säljaren själv, dennes dotterbolag och handel-
sagenter. I Kommissionens praxis förefaller denna personkrets ha utökats till att i
vissa fall även omfatta aktieägarna i det försålda bolaget. Denna så kallade princip
om ansvarsgenombrott torde dock endast kunna tillämpas i förhållande till företag
med starkt koncentrerade ägarintressen, där det är en, eller en liten grupp, aktie-
ägare som de facto är företaget och besitter all den know-how och goodwill som
köparen betalat för. I dessa fall skulle annars den eller de före detta aktieägarna
ha stora möjligheter att konkurrera ut förvärvaren vid ett återinträde på markna-
den. Kommissionens inställning i frågan utgör ytterligare ett exempel på att om-
ständigheterna och skyddsbehovet i det enskilda fallet beaktas i syfte att tillgodo-
se det faktiska behovet av skydd mot konkurrens.
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5 Den svenska konkurrensrätten

5.1 Inledning

5.1.1 Den äldre konkurrenslagstiftningen

I Sverige byggde den konkurrensrättsliga lagstiftningen länge på missbruksprinci-
pen.168 Denna princip innebär att konkurrensbegränsningar inte är förbjudna per
se, utan endast om det kan fastställas ett missbruk. Helt grundläggande för den
äldre konkurrenslagen (1982:729), var en generalklausul riktad mot skadlig ver-
kan av konkurrensbegränsning. Enligt denna var det möjligt att ingripa mot alla
former av konkurrensbegränsning, som på ett från allmän synpunkt otillbörligt sätt
påverkade prisbildningen, hämmade effektiviteten inom näringslivet eller försvåra-
de eller hindrade annans näringsutövning169. Det var också först genom denna lag
som speciella regler om kontroll av företagsförvärv och generella möjligheter att
ingripa med sanktioner i form av förbud och ålägganden infördes.170

Utöver missbruksprincipen förknippas det gamla systemet också med två andra
fundamentala principer, nämligen publicitetsprincipen och förhandlingsprincipen. I
det förra begreppet ligger antagandet att skadliga konkurrensbegränsningar låter
sig motverkas genom offentlig kartellregistrering och publicitet kring undersök-
ningar av pris- och konkurrensfrågor. Förhandlingsprincipen i sin tur, innebär att
myndigheterna i första hand söker undanröja skadliga konkurrensbegränsningar
inom ramen för förhandlingar med berörda företag. I linje härmed var sanktions-
systemet försiktigt utformat. Karakteristiskt för detta system var också den admi-
nistrativa uppdelningen på tre skilda myndigheter för utredande, ingripande re-
spektive dömande verksamhet: Statens pris- och konkurrensverk, Näringsfri-
hetsombudsmannen och Marknadsdomstolen.171

5.1.2 Den nya konkurrenslagen

Som ett resultat av Sveriges anpassning till EU och önskemål om en skärpt kon-
kurrenslagstiftning trädde en ny konkurrenslag i kraft 1 juli 1993.172 Lagen är
utformad med EG:s konkurrensrätt som förebild, vilken är baserad på för-
budsprincipen173. Denna innebär att konkurrensbegränsningar som huvudregel är

                                                
168 Se vidare prop. 1981/82:165, s. 14, 19 f.
169 Se 2 § nämnda lag.
170 Bernitz, U., a.a. s. 19 och prop. 1981/82:165, s. 72 ff, 309 ff.
171 Bernitz, U., a.a. s. 19 f och  prop. 1981/82:165, s. 52 ff.
172 Konkurrenslag  (1993:20). Jfr. prop. 1992/93:56 s. 16 ff.
173 Se Karlsson, K. Förbudsprincipen ett slag för effektiv konkurrens i Sverige, Advokaten
1/94 s. 17 ff.



- Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse -

47

förbjudna. Missbruks-, publicitets- och förhandlingsprinciperna har i huvudsak
övergivits, och således skiljer sig den nya konkurrenslagen radikalt från sina före-
gångare. I linje med EG:s konkurrensrätt är en av hörnpelarna i den nya lagen ett
förbud mot konkurrensbegränsande avtal, vilket återfinns i 6 § och har sin mot-
svarighet i artikel 81.1 Amsterdamfördraget.174 De regler om företagsförvärv som
fanns i den gamla konkurrenslagen överfördes dock i allt väsentligt till den nya.175

Genom den nya konkurrenslagen har EG:s konkurrensrätt överförts till svensk
rätt, dock med vissa justeringar motiverade av våra nationella förhållanden och
den svenska marknadens relativa litenhet. I lagens förarbeten sägs att den nya
konkurrenslagens materiella bestämmelser i första hand ska tolkas mot bakgrund
av rättspraxis inom EG. Det är tydligt att den svenska rättsutvecklingen enligt
lagen är avsedd att ske i nära kontakt med utvecklingen inom EG:s konkurrensrätt
men samtidigt med beaktande av de förhållanden som är specifika för Sverige.176

Med den nya konkurrenslagen följde även en ny myndighetsstruktur. Numera är
det Konkurrensverket som har huvudansvaret för lagens tillämpning och får där-
med anses vara  den svenska motsvarigheten till Kommissionens konkurrensdi-
rektorat. För den dömande verksamheten infördes för de flesta typer av fall ett
tvåinstanssystem, där Marknadsdomstolen har ställningen som överinstans. I vissa
fall innehar dock Stockholms tingsrätt ställning som mellaninstans.

5.1.3 Förhållandet mellan konkurrenslagen och
EG:s konkurrensregler

Innan framställningen går vidare in på konkurrenslagens materiella bestämmelser
ska något sägas om gränsdragningen mellan det EG-rättsliga och det svenska
regelsystemet. Både artikel 81 i Amsterdamfördraget och koncentrationskon-
trollsförordningen utgör nämligen omedelbart gällande rätt också i Sverige. Artikel
81.1 har dessutom direkt effekt, innebärande att artikeln grundar skyldigheter och
rättigheter för företag och andra enskilda rättssubjekt och kan åberopas inför
svenska domstolar och tillämpas av dessa177. För att EG:s konkurrensregler ska
vara tillämpliga krävs det att samhandelskriteriet är uppfyllt178. Omvänt; har en
konkurrensbegränsning endast verkningar i Sverige, så är enbart den svenska
konkurrenslagen tillämplig. Är däremot dessutom samhandelskriteriet uppfyllt kan
båda regelsystemen vara tillämpliga samtidigt, något som kan ge upphov till många

                                                
174 Prop. 1992/93:56, s. 18 ff.
175 Prop. 1992/93:56, s. 67.
176 Prop. 1992/93:56, s. 21.
177 I dagsläget får endast Kommissionen bevilja undantag enligt artikel 81.3. Det är emellertid
förändringar på gång som förmodligen kommer resultera i att även nationella konkur-
rensmyndigheter och domstolar kommer kunna bevilja undantag enligt 81.3, se vidare exe m-
pelvis Wetter, C. m.fl., a.a. s. 45.
178 Se ovan kapitel 4.2.1.4.
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komplicerade problem179. Detta gäller emellertid inte företagskoncentrationer,
eftersom koncentrationskontrollsförordningen är exklusiv och endast företagskon-
centrationer, vilka faller utanför EG:s kontrollsystem får prövas och bedömas
enligt nationell konkurrensrätt.

Med beaktande av att EG:s konkurrensrätt utgjort modell för konkurrenslagen, är
det naturligt att det svenska regelsystemet i första hand tolkas mot bakgrund av
tolkningen av motsvarande bestämmelser i EG-rätten. Det har också klart angivits
i lagmotiven att detta är avsikten. Vid tillämpningen av konkurrenslagen bör därför
ledning kunna hämtas från EG-domstolens praxis.180

5.2 Förbud mot konkurrensbegränsande avtal

5.2.1 Inledning

Förbudet mot konkurrensbegränsande avtal återfinns som ovan antytts i 6 § kon-
kurrenslagen. Bestämmelsen är i det närmaste en exakt kopia av Amsterdamför-
dragets artikel 81.1. Beträffande de grundläggande rekvisiten hänvisas därför till
framställningen i kapitel 4.2.1 ovan.181

Liksom sin EG-rättsliga motsvarighet medför 6 § konkurrenslagen inget förbud
per se mot konkurrensbegränsande avtal, utan dess tillämpningsområde är be-
gränsat genom kraven på kvantitativ respektive kvalitativ märkbarhet182. Dessa
krav är dock bitvis anpassade efter den svenska marknadens specifika förhållan-
den och relativa litenhet.

5.2.2 Den kvantitativa frizonen

För att en konkurrensbegränsning ska omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen
krävs det att avtalsparternas inflytande på marknaden är så väsentligt att deras
samarbete märkbart påverkar marknadsförhållandena. Till skillnad från Amster-
damfördragets artikel 81.1 följer detta krav redan av lagtexten183. Av konkur-
renslagens förarbeten framgår att de relevanta bedömningsfaktorerna är avtal-
sparternas marknadsandel och årsomsättning184. Konkurrensverket har utvecklat

                                                
179 Se vidare Bernitz, U., a.a. s. 26 och Wetter, C. m.fl., a.a. s. 45.
180 Prop. 1992/92:56, s. 18 ff.
181 Se vidare Wetter., C., m.fl., s. 106.
182 För en mer fullständig redogörelse se exempelvis Jur. dr. Nils Wahls RÄTTSUTLÅTANDE
rörande kravet på märkbarhet inom svensk konkurrensrätt,  Ds 1998:72, bilaga 1 (sidorna
är inte numrerade).
183 Jfr de minimis-principen som utvecklades i EG-domstolens praxis, se ovan kapitel 4.2.2.
184 Prop. 1992/93:56, s. 73.
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sin syn på märkbarhetskriteriet i Konkurrensverkets allmänna råd om avtal av
mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § kon-
kurrenslagen (1993:20), där vissa kvantitativa tröskelvärden baserade på mark-
nadsandelar samt i vissa fall även årsomsättning har ställts upp185. Av detta råd
följer att avtal mellan företag som tillverkar eller säljer varor eller tillhandahåller
tjänster normalt inte omfattas av 6 § konkurrenslagen, förutsatt att avtalsparterna
och till dem anknutna företag tillsammans på någon av de relevanta marknaderna
inte har en marknadsandel som överstiger:

1) tio procent för horisontella avtal, eller
2) femton procent för vertikala avtal, eller
3) tio procent vid avtal som gäller både horisontella och vertikala samband eller

då det är svårt att fastställa om ett avtal är horisontellt eller vertikalt.186

Konkurrensverkets allmänna råd om bagatellavtal är emellertid inte vattentätt. I
enstaka fall kan avtal som överskrider tröskelvärdena falla utanför förbudet och
omvänt187. Vissa typer av avtal betraktas som så allvarliga att ett förbud kan bli
aktuellt trots att tröskelvärdena inte är uppfyllda188. Det torde kunna vara fallet
om exempelvis en konkurrensklausul används i syfte att dela upp en viss marknad
mellan två potentiella konkurrenter.

5.2.3 Den kvalitativa frizonen

För att kunna avgöra huruvida kravet på kvalitativ märkbarhet är uppfyllt måste
ett avtals verkningar analyseras. De kvalitativa aspekterna berörs inte i konkur-
renslagens förarbeten. Som ovan påpekats framgår att EG:s rättspraxis ska vara
vägledande, varför riktlinjer för tillämpningen av kvalitativa bedömningsgrunder får
sökas i EG-rätten.189 I detta avseende hänvisas därför i huvudsak till framställ-
ningen i kapitel 4.2.3.

Ärendet Norsk Hydro 190 utgör ett exempel på att kvalitativa bedömningar före-
tas av svenska domstolar. Kortfattat avsåg fallet en konkurrensklausul i ett aktie-
förvärvsavtal. Till konkurrensklausulen hade även knutits en sekretessklausul.

                                                
185 Se vidare KKV:s allmänna råd (KKVFS 1999:1) om avtal av mindre betydelse (bagatellav-
tal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20).
186 Det finns även speciella tröskelvärden för små företag, se punkt 13 (KKVFS 1999:1).
187 Det finns då under vissa förutsättningar skydd mot den konkurrensskadeavgift som
annars kunde aktualiserats, se vidare punkt 8-9 (KKVFS 1999:1).
188 Se punkt 12 (KKVFS 1999:1).
189 Westin, J., Linder, M. Om kvalitativa aspekter vid bedömning av konkurrensbegräns-
ning, SvJT 1993 s. 893, vari hänvisning görs till prop. 1992/93:56, s. 21. Notera även s. 904-
905, där författarna ifrågasätter en alltför strikt tillämpning av EG:s praxis i detta avseende.
190 MD 1996:33 (beslut 1996-12-13). Se vidare Jur. dr. Nils Wahls RÄTTSUTLÅTANDE rö-
rande kravet på märkbarhet inom svensk konkurrensrätt,  Ds 1998:72, bilaga 1 kapitel 4.3.1
(sidorna är inte numrerade).
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Marknadsdomstolen konstaterade att en treårig giltighetstid för de båda bestäm-
melserna borde kunna accepteras med hänsyn till de aktuella produkternas typ
och distributionssätt.191

5.3 Kontroll av företagskoncentrationer

5.3.1 Bakgrund

Sedan den nya konkurrenslagen trädde i kraft har den blivit föremål för en rad
ändringar. En för denna framställning synnerligen viktig sådan är den ändring som
gjorts i bestämmelsen om kontroll av företagsförvärv som Sverige fram till helt
nyligen hade i 34 § konkurrenslagen. Koncentrationsförordningen saknade nämli-
gen tidigare någon direkt motsvarighet i svensk konkurrensrätt. Fram till för ett år
sedan hade Sverige istället en liknande regel om förbud mot företagsförvärv192.
Av den dåvarande 35 § följde att ett företagsförvärv fick förbjudas om det ska-
pade eller förstärkte en dominerande ställning som hindrade en effektiv konkur-
rens på den svenska marknaden eller del därav, och detta skedde på ett sätt som
var skadligt från allmän synpunkt. I såväl konkurrenslagen, som i dess förarbeten,
saknades emellertid bestämmelser eller uttalanden om hur konkurrensklausuler
och andra accessoriska begränsningar som inbegreps i förvärvsavtalet skulle
hanteras. Det ifrågasattes också i doktrinen huruvida från detta faktum slutsatsen
borde dras att lagstiftarens avsikt inte var att EG:rättsliga regler skulle ha motsva-
rande tillämpning vid förvärvsprövningen enligt konkurrenslagen.193

5.3.2 Den nuvarande regleringen

Genom en lagändring som trädde i kraft 1 april 2000 har bestämmelsen om för-
bud mot företagsförvärv arbetats om med koncentrationsförordningen som före-
bild.194 Begreppet företagsförvärv har bytts ut mot företagskoncentration, vilket
definieras i 34 §. Det avses få samma sakliga innehåll som EG-förordningen, var-
för hänvisning i detta avseende får göras till framställningen i kapitel 4.3 ovan.
Koncentrationskontrollen måste dock betraktas som en sällsynt åtgärd, då den i
regel endast tillämpas på koncentrationer där den sammanlagda årsomsättningen

                                                
191 Se vidare Wetter, C. m.fl., a.a. s. 118 ff. Ärendet tas upp närmare i samband med behand-
lingen av Konkurrensverkets praxis i kapitel 5.4.2.1.
192 Ett förvärv definierades dock snävare än en koncentration, då den förra endast avsåg
övergång av äganderätt från ett rättssubjekt till ett annat. Den senare fokuserar mer på kon-
trollen, vilket leder till att även andra medel varigenom ett förvärv av kontroll kan uppkomma
inkluderas. Se vidare Gahnström, A., Norelid, S., a.a. s. 61.
193 Gahnström, A., Norelid, S., a.a. s. 164. Se även Carlsson [1999] s. 80 ff.
194 Lag (2000:88) om ändring i konkurrenslagen (1993:20). Se vidare Göransson, L., Kontroll
av koncentrationer ersätter förvärvskontroll, Konkurrens nr. 4/98, s. 3 ff.
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för alla berörda företag föregående räkenskapsår överstiger fyra miljarder kronor.
För att anmälningsskyldighet till Konkurrensverket ska föreligga måste dessutom
minst två av de berörda företagen ha en omsättning i Sverige föregående räken-
skapsår som överstiger 100 miljoner kronor för vart och ett av företagen.195

Summariskt kan sägas att 34 a § stadgar att en företagskoncentration ska förbju-
das, om den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt häm-
mar förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet, och
förbudet kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörj-
ningsintressen åsidosätts.196 Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att
en rättshandling som utgör en del i koncentrationen därefter blir ogiltig.197

Betydelsefullt för denna framställning är att konkurrensklausuler och andra acces-
soriska begränsningar genom anpassningen ska bedömas i samband med pröv-
ningen av en företagskoncentration.198 Ett beslut av Konkurrensverket att lämna
en företagskoncentration utan åtgärd omfattar nämligen numera även sådana be-
gränsningar som har direkt samband med och är nödvändiga för genomförandet
av koncentrationen.199 Detta förhållningssätt känns igen från EG-rättslig praxis och
i lagmotiven anges också uttryckligen att Kommissionens tillkännagivande beträf-
fande accessoriska begränsningar bör kunna ge vägledning även vid prövningen
enligt konkurrenslagen.200

Att döma av de höga tröskelvärden som definierar en företagskoncentration
kommer bestämmelsen endast att aktualiseras vid ett begränsat antal företags-
överlåtelser.201 Den nya bestämmelsen om företagskoncentrationer är exklusivt
tillämplig på koncentrationer. Varken koncentrationer som omfattas av kontrol-
lområdet eller sådana företagskoncentrationer som faller under tröskelvärdena
ska kunna prövas mot 6 § konkurrenslagen.202 Däremot torde det fortfarande
vara möjligt att, liksom före den nya bestämmelsens ikraftträdande, pröva kon-
kurrensklausuler och andra accessoriska begränsningar vid dessa mindre omfat-
tande överlåtelser enligt den allmänna förbudsbestämmelsen i 6 § konkurrensla-
gen.

                                                
195 Se 37 § konkurrenslagen. Beträffande beräkning av omsättning, se Kommissionens till-
kännagivande om beräkning av omsättning enligt Rådets förordning (EEG) nr 4064/89
om kontroll av företagskoncentrationer EGT nr C 66, 1998/25.
196 Se närmare 34 a §.
197 Se närmare 35 §.
198 Så fungerade det genom Konkurrensverkets praxis även tidigare – förutsatt att parterna
begärde ett utlåtande om den accessoriska begränsningen - trots att rättslig grund saknades
för verket att inom ramen för en förvärvsanmälan med bindande verkan förklara en begräns-
ning stridande eller icke stridande mot förbudsbestämmelsen i 6 §. Se nedan kapitel 5.4.1.
Samma förfaranderegler ska gälla för accessoriska begränsningar som för koncentrationen,
till exempel beträffande tidsfrister, se vidare prop. 1998/99:144, s. 88 f.
199 Se 34 b § 2 stycket.
200 Prop. 1998/99:144, s. 58 ff spec. 60.
201 Jfr SOU 1998:98, s. 245 f.
202 Prop. 1998/99:144, s. 59.
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5.4 Vilka konkurrensklausuler är accessoriska?

5.4.1 Inledning

Under 90-talet uttalade sig Konkurrensverket i en rad ärenden kring konkur-
rensklausuler203. Av dessa framgår att verket i likhet med vad som gäller inom
EG-rätten redan då ansåg att klausuler som har ett direkt samband med och är
nödvändiga för ett förvärvs genomförande inte omfattas av förbudet mot konkur-
rensbegränsande samarbete i 6 § konkurrenslagen. Verket följde i sin bedömning
av dessa båda kriterier, som kommer framgå av kapitel 5.4.2 nedan, i stor ut-
sträckning den syn som Kommissionen ger uttryck för i sitt tillkännagivande204.
Med tanke på att 34 b § nu trätt i kraft, vilken uttryckligen refererar till dessa
båda rekvisit, och att det i lagmotiven klart anges att Kommissionens tillkännagi-
vande avseende accessoriska begränsningar bör kunna ge vägledning även vid
prövningen enligt konkurrenslagen205, så förefaller det mycket sannolikt att detta
synsätt kommer vara det fortlevande.

5.4.2 Konkurrensverkets praxis

Konkurrensverkets avgöranden inom ramen för anmälningar av företagsförvärv
under 90-talet blev i praktiken mycket betydelsefulla. Detta trots att dessa avgö-
randen endast var preliminära bedömningar eftersom rättslig grund saknades för
verket att med bindande verkan förklara begränsningarna stridande eller icke
stridande mot 6 §.206 Verkets bedömning i fallen nedan utgjorde sålunda inte nå-
gon formell prövning av de aktuella begränsningarna. Det förefaller inte ha funnits
något formellt hinder mot att verket senare prövade och ingrep mot samma be-
gränsning207. Önskade anmälande parter i detta avseende ett bindande beslut från
verkets sida, var de tvungna att ansöka om ett icke-ingripandebesked enligt 20 §
konkurrenslagen eller individuellt undantag enligt 8 § samma lag.208

5.4.2.1 … avseende bindningstid

När det gäller bindningstiden har Konkurrensverket ofta uttalat att konkur-
rensklausuler som endast gäller goodwill normalt kan berättiga till upp till två års

                                                
203 Se nedan kapitel 5.4.2.
204 Se ovan kapitel 4.4.1.
205 Wetter, C. m.fl. a.a. s. 518 f, och vidare SOU 1998:98, s. 232 och prop. 1998/99:144, s. 44.
206 Se Carlsson [1999] s. 80 f.
207 Se Manpower/Teamwork  dnr. 359/96, beslut 1996-04-19 där Konkurrensverket godkände
ett företagsförvärv, men framhöll att en tvåårig konkurrensklausul och en treårig sekretes-
sklausul i överlåtelseavtalet, vilka avsågs träda i kraft en viss tid efter förvärvets genomfö-
rande, kunde omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen.
208 Gahnström, A., Norelid, S., a.a. s. 164 f, Wetter, C., m.fl., a.a. s. 518 f.
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skydd, medan klausuler som även avser att skydda know-how medför att en
längre bindningstid kan godtas. I flertalet fall har även hänvisats till Kommissio-
nens tillkännagivande om accessoriska begränsningar209 där två respektive
fem år uppges vara maximitider i normalfallen210.

Memory and Electronic Plc. 211 Av Konkurrensverkets avgörande framgår att
en konkurrensklausul utan bestämt slutdatum kan utgöra en otillåten konkurrens-
begränsning. En obegränsad löptid med sex månaders uppsägningstid efter ett år
accepterades inte.

ABB Fläkt Nord AB 212 gällde ett överlåtelseavtal, vilket innehöll en traditionell
konkurrensklausul med en bindningstid på tre år. Köparen besatt redan före för-
värvet ett betydande know-how inom det aktuella området, och ansågs inte ge-
nom förvärvet tillföras sådant know-how som kunde motivera en längre bind-
ningstid än två år. Detta ärende kan jämföras med exempelvis Euroc AB/Oy
Partek Ab 213 som gällde en traditionell konkurrensklausul med en bindningstid
på tre år i samband med Eurocs förvärv av Partek. Ifrågavarande förvärv inne-
fattade överföring av såväl goodwill som viss know-how. Euroc var sedan tidi-
gare aktiv på marknaden för de produkter som förvärvet avsåg, men endast i
ringa omfattning. Bindningstiden accepterades.

I AB Svenska Shell 214 ingick en traditionell konkurrensklausul med femårig
bindningstid i Shells förvärv av Sven Johansson Olje AB. Konkurrensverket gjor-
de bedömningen att förvärvet främst omfattade värden i form av goodwill repre-
senterat av säljarens kundkontakter. Verket ansåg följaktligen att en längre bind-
ningstid än två år kunde komma i strid med 6 § konkurrenslagen. Av exempelvis
Small Shops Sverige AB/Axel Johnsson Saba AB 215 framgår vidare att kun-
skap om de kommersiella förhållandena på berörda marknader inte utgör sådant
know-how som kan motivera särskilt skydd genom en bindningstid överstigande
två år.

I ärendet Norsk Hydro216 behandlades en traditionell femårig konkurrensklausul
som ingick i förvärvsavtalet. Klausulen innebar att säljarna, tre fysiska personer,
avseende de produkter som deras bolag AB Erik Lanner sålt, åtog sig att efter
tillträdesdagen inte direkt eller indirekt bedriva eller på annat sätt främja med kö-
paren konkurrerande verksamhet inom det geografiska område som bolaget vä-
sentligen bearbetat. Förvärvet innefattade främst överföring av goodwill beståen-

                                                
209 [1990] O.J., C203/5.
210 I de ändringar som är på gång föreslås motsvarande två respektive tre år.
211 Dnr. 100/95, beslut 1995-02-16.
212 Dnr. 202/96, beslut 1996-03-21, s. 1.
213 Dnr. 739/93, beslut 1993-10-15, s. 4 ff.
214 Dnr. 742/93, beslut 1993-11-22, s. 5 f.
215 Dnr. 477/97, beslut 1997-05-29, s. 1 f.
216 Dnr. 1471/94, beslut 1995-03-28. I beslutet hänvisas till Solvay/Laporte [1992] 5 CMLR
116, se ovan kapitel 4.4.2.3 och 4.4.2.3.1.
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de i säljarnas kundkontakter eftersom Norsk Hydro redan före förvärvet varit
etablerade på oljemarknaden. Inga omständigheter hade framkommit som kunde
motivera att köparen för att tillgodogöra sig fulla värdet av de överlåtna tillgångar-
na behövde skydd av en konkurrensklausul med en bindningstid på fem år. Kon-
kurrensverket ansåg att konkurrensklausulen inte var nödvändig för genomföran-
det av förvärvet till den delen den översteg två år. Norsk Hydro överklagade
Konkurrensverkets beslut till Stockholms tingsrätt utan framgång217, och fortsatte
till Marknadsdomstolen. I Norsk Hydro Olje AB./.Konkurrens-verket218 kon-
staterade domstolen att en treårig giltighetstid kunde accepteras med beaktande
av de aktuella produkternas typ och distributionssätt219.

I Procordia AB 220 förvärvade Huhtamäki Procordias svenska konfektyrverk-
samhet. Huhtamäki var redan före förvärvet verksam på de svenska marknaderna
för halstabletter, tuggummi och övrig sockerkonfektyr. Med hänsyn till att denne
således redan före förvärvet fick anses besitta viss motsvarande know-how ansåg
Konkurrensverket att en bindningstid om högst tre år kunde godtas.221

Eveready Battery Company Inc./Gates Corporation 222. Konkurrensverket
accepterade här en femårig konkurrensklausul, men poängterade samtidigt att
klausuler med så lång bindningstid ”inte generellt anses vara befogade i samband
med ett företagsförvärv.” Förvärvet som Konkurrensverket prövade utgjorde en
del i ett världsomspännande förvärv; Evereadys förvärv av Gates Corporations
verksamhet avseende uppladdningsbara batterier. Detta större förvärv inbegrep
såväl goodwill som know-how. Det var betydligt mer tveksamt om den del av
förvärvet som Konkurrensverket prövade innefattade någon överföring av know-
how. Den frågan förefaller emellertid inte ha varit avgörande för den bindningstid
som kunde accepteras. Istället skulle den ifrågavarande konkurrensklausulen ses
mot bakgrund av förvärvet i sin helhet. Det beaktades att Gates Corporation
överlät sin verksamhet i hela världen avseende marknaden för uppladdningsbara
batterier. Trots att förvärvet i Sverige endast omfattade ett säljbolag med två an-
ställda, förefaller det faktum att en femårig konkurrensklausul gällde för hela det
                                                
217 Se beslut 1996-04-03, Ä 8-48-95; SÄ 304.
218 MD 1996:33 (beslut 1996-12-13).
219 Se även AGA Gas AB dnr. 1300/95, beslut 1996-02-01, där Konkurrensverket inte accepte-
rade en treårig bindningstid jfr. m. Marknadsdomstolens bedömning MD 2000:6 , som inte
hade något att erinra mot bindningstiden. Jfr. även Preem Petrolium AB/Texaco Internatio-
nal Trader Inc., dnr. 1528/93, beslut 1997-12-16, s. 7 ff där Konkurrensverket ansåg att en
tvåårig bindningstid var rimlig, medan Marknadsdomstolen konstaterade att varumärket
Texaco var starkt, vilket talade för en förhållandevis lång bindningstid. Domstolen indikera-
de att en treårig bindningstid hade kunnat godtas, se MD 1998:22. Se även Carlsson [1999],
s. 82 f.
220 Dnr. 700/93, beslut 1993-10-27, s. 3 f. Parterna gjorde vissa ändringar i konkurrensklausu-
len under ärendets handläggning, bland annat sattes bindningstiden ned från fem till tre år.
221 Se även Stora/Ahlström dnr. 320/94, beslut 1994-04-06 där Konkurrensverket ansåg att
med anledning av att det förvärvade företaget redan innan förvärvet fick anses besitta vä-
sentligt teknologiskt kunnande inom förpackningsindustrin kunde en konkurrensklausul
med en bindningstid på fem år inte anses nödvändig för förvärvets genomförande.
222 Dnr. 656/93, beslut 1993-09-29, s. 3 f.
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världsomspännande förvärvet, och att förvärvsavtalet anmälts och godkänts av
såväl den amerikanska som den tyska konkurrensmyndigheten vägt tyngre vid
Konkurrensverkets bedömning.

I ärendet ICA/BOB 223 accepterade Konkurrensverket en bindningstid på fem
år, då särskilda omständigheter ansågs föreligga. Det beaktades att säljaren, ICA,
hade en mycket stark ställning på den relevant marknaden, vilket medförde att
ICA snabbt kunde ta sig in på marknaden igen om man tog upp tillverkningen av
de i förvärvet aktuella produkterna. Förvärvet bidrog samtidigt till att minska den
vertikala integrationen inom ICA. Detta i sin tur var på sikt till gagn för konkur-
rensen på den relevanta marknaden som helhet. På dessa grunder accepterade
Konkurrensverket den femåriga bindningstiden trots att förvärvet endast omfatta-
de goodwill och know-how som förvärvaren haft tillgång till redan före förvär-
vet224.

Mander Brothers Limited/Klintens Sweden AB 225. Här bedrev köparen,
Mander, verksamhet bestående av framställning och försäljning av färg, tryck-
svärta och andra färgprodukter, distribution av tapeter samt målartillbehör. Säl-
jarens, Klintens, verksamhet bestod av tillverkning och försäljning av kemisk-
tekniska produkter samt grossisthandels- och agenturverksamhet inom detta om-
råde. Förvärvet innefattade överföring av teknisk och kommersiell know-how
samt goodwill. Härigenom tillfördes köparen teknisk know-how avseende bland
annat recept och tillverkningsmetoder som köparen inte tidigare haft tillgång till.
Köparen bedrev vid tiden för förvärvet inte någon verksamhet avseende tillverk-
ning eller försäljning av emballagelacker, varken i Sverige eller andra länder. Ge-
nom förvärvet fick vidare köparen tillgång till säljarens etablerade kundkontakter.
Säljaren och säljarens koncern var väl etablerad på den svenska marknaden för
kemisk-tekniska produkter medan köparen inte hade bedrivit någon verksamhet i
Sverige. Mot bakgrund av ovan ansåg Konkurrensverket att en femårig konkur-
rensklausul var motiverad.226

                                                
223 Dnr. 535/93, beslut 1993-08-12, s. 3 f. Se även Telefonaktiebolaget LM Ericsson, dnr.
919/93, beslut 1993-11-29, som också gällde en femårig konkurrensklausul. Förvärvet innefat-
tade såväl goodwill som know-how. Den förvärvande koncernen, Ericsson, besatt redan
know-how på det aktuella området. På grund av att de relevanta produkterna var av högtek-
nologisk karaktär (telefonstationssystem för fasta och mobila när samt personsökningssys-
tem avsedda att täcka vidsträckta geografiska områden) och att förvärvet innebar att den
vertikala integrationen mellan Telia AB och det förvärvade företaget upphörde ansågs dock
fem år rimligt (s. 7 f).
224 Se även Premiäraktören/Imchem, dnr. 587/93, beslut 1993-09-06, där en minskning av den
vertikala integrationen förefaller varit en bidragande faktor till att en femårig bindningstid
godtogs. Se även Carlsson, K. m.fl., Konkurrenslagen, (nedan Carlsson [1995] ), s. 67.
225 Dnr. 1170/93, beslut 1994-03-03, s. 5.
226 Jfr. även Raision Tehtaat OY AB, dnr. 721/94, beslut 1994-05-30 och NCC International
AB, dnr. 44/95, beslut 1995-02-02.
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British Nuclear Fuels Plc. 227 gällde British Nuclear Fuels Plc. förvärv 1999
av ABB:s globala kärnkraftsverksamhet. I samband med överlåtelsen underteck-
nade parterna ett ”Non-Compete Agreement” vari en sjuårig konkurrensklausul
ingick. British Nuclears förvärv av ABB:s globala kärnkraftsrelaterade verksam-
het innebar en överföring av såväl know-how, framförallt teknisk bland annat i
form av patent och information om produkter och tillämpningar, som goodwill.
Förvärvet innebar i princip ett övertagande av alla materiella och immateriella
tillgångar. British Nuclear hade före förvärvet inte varit verksamt på marknaden
för kärnbränsle och service till kokvattenreaktorer.

Konkurrensverket beaktade här de speciella förhållanden som gäller på de aktu-
ella marknaderna. ABB hade en mycket stark ställning på den svenska kärn-
kraftsrelaterade marknaden före förvärvet och omfattande kunskap om markna-
den och ett väsentligt tekniskt know-how ifråga om kärnbränsle, service med
mera till denna typ av reaktor. Följaktligen skulle ABB kort efter överlåtelsen
kunna dra nytta av sin gamla kundkrets och förorsaka att dessa företag inte blev
livskraftiga. Konkurrensklausulen garanterade sålunda att överlåtelsen blev såväl
möjlig som effektiv. Konkurrensverket konstaterade att marknaden för kärn-
bränsle är en speciell sådan med hård konkurrens och med ett flertal säkerhets-,
investerings- och utvecklingsaspekter. De aktuella produkterna var extremt tek-
niskt avancerade samt hade en mycket lång livscykel. Detsamma gällde livsläng-
den för design, teknologi, patent med mera. En reaktors livslängd beräknades till
cirka 30-40 år. Kundernas köptrohet fick också bedömas bestå under en längre
period än vad som var normalt för flertalet andra produkter. Vid en samlad be-
dömning kom Konkurrensverket fram till att konkurrensklausulens sjuåriga bind-
ningstid var befogad på grund av de särskilda omständigheterna i fallet.228

Det ska avslutningsvis noteras att Konkurrensverket redan förefaller beakta det
förslag till ändringar som Kommissionen arbetar på beträffande tillkännagivandet
om accessoriska begränsningar229 i sin praxis. Tidigare har Konkurrensverket ofta
uttalat att förvärv som utöver goodwill även inbegriper skyddsvärd know-how
berättigar till ”längre” bindningstid eller ”en bindningstid på upp till fem år”. I ett
avgörande från år 2000 uttalas istället att ”[n]är en företagskoncentration innefat-
tar goodwill och know-how kan konkurrensförbud upp till tre år i allmänhet moti-
veras.”230

5.4.2.2 … avseende geografiskt tillämpningsområde

                                                
227 Dnr. 445/00, beslut 2000-08-04.
228 Se premisser 30-35.
229 En jämförelse mellan nuvarande och föreslagen lydelse återfinns på:
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/draft_notices/compare_ancillary
_restraints_sv.pdf
230 Se CSC Sverige AB, dnr. 451/00, beslut 2000-06-06, s. 3.
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I Konkurrensverkets avgöranden förekommer ofta frasen att ”ett konkurrensför-
buds geografiska tillämpningsområde måste vara begränsat till det område där
säljaren marknadsförde de relevanta produkterna eller tjänsterna före överlåtel-
sen”.
AB Svenska Shell 231. Här hade säljarna, Sven Johansson Olje AB, bedrivit
försäljning av eldningsolja I och diesel regionalt inom Uppsala län samt i Heby,
Sala, Västerås, Norrtälje, Vallentuna och Sigtuna kommuner. I förvärvsavtalet
ingick en konkurrensklausul som förbjöd säljarna att ”[---] bedriva eller främja
verksamhet som konkurrerar med den verksamhet som [Shell] bedriver inom
Petroleumbranschen i Sverige.” Konkurrensverket uttalade att konkurrensförbu-
dets geografiska omfattning syntes gå utöver vad som sakligt kunde motiveras.

Konkurrensklausulen i British Nuclear Fuels Plc. 232 var territoriellt obegrän-
sad. Konkurrensverket beaktade här att ABB:s tidigare verksamhet inom de
marknader som omfattades av konkurrensförbuden var världsomspännande med
huvudkontor i USA och verksamheter i bland annat Sverige, Frankrike, Tyskland
och Korea. Begränsningarna bedömdes därför inte territoriellt gå utöver vad som
kunde anses nödvändigt.233

Eveready Battery Company Inc./Gates Corporation 234 utgör ett annat ex-
empel på att en territoriellt obegränsad konkurrensklausul godtagits. De omstän-
digheter som låg till grund för bedömningen av det geografiska tillämpningsområ-
det berördes inte uttryckligen i beslutet, men förefaller vara desamma som fram-
fördes beträffande bindningstiden. Det förvärv Konkurrensverket hade att pröva
skulle sålunda ses mot bakgrund av förvärvet i sin helhet, vilket var världsom-
spännande235.

5.4.2.3 … avseende substans

En huvudregel då det gäller konkurrensklausulers innehåll är att de endast får
omfatta de produkter eller tjänster som det köpta företaget marknadsförde vid
försäljningen.

I ärendet Euroc AB/Oy Partek Ab 236, krävde Konkurrensverket att för-
värvsparterna ändrade klausulen så att den endast omfattade de produktområden
som Partek marknadsförde vid tiden för förvärvet. Likaledes i Procordia AB 237

ställde Konkurrensverket motsvarande krav. Konkurrensklausulen, som till en

                                                
231 Dnr. 742/93, beslut 1993-11-22, s. 5 f.
232 Dnr 445/00, beslut 2000-08-04, s. 4 ff. Omständigheterna i fallet behandlades närmare i
kapitel 5.4.2.1.
233 Se premiss 29.
234 Dnr. 656/93, beslut 1993-09-29, s. 3 f. Se närmare om fallet ovan i kapitel 5.4.2.1.
235 Jfr. vad som sägs angående bindningstiden i kapitel 5.4.2.1 ovan.
236 Dnr. 739/93, beslut 1993-10-15, se s. 4, 6 och Gahnström, A., Norelid, S., a.a. s. 169.
237 Dnr. 700/93, beslut 1993-10-27, s. 3.
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början omfattat ”konfektyrrörelse”, ändrades till att gälla endast
”sockerkonfektyrer”. Därjämte togs en försäljningsbegränsning avseende
”konfektyrliknande hälsokostprodukter” bort.

Utöver den konkurrensklausul i British Nuclear Fuels Plc. 238 som behandlats
ovan, förband sig ABB även att under en tvåårsperiod varken direkt eller indirekt
påverka någon som före förvärvet var anställd hos ABB inom det aktuella områ-
det att avsluta sin anställning hos British Nuclear för att uppta arbete hos ABB.
Det var dock tillåtet för ABB att på sedvanligt sätt annonsera ut lediga tjänster till
allmänheten.239 Konkurrensverket gjorde ingen skillnad mellan denna typ av klau-
sul och traditionella konkurrensklausuler; tvärtom förefaller den förra typen inklu-
deras i begreppet konkurrensklausul. Utan att ta upp klausulen till särskild be-
handling framhölls endast att ”konkurrensklausulerna i Non-Compete Agreement
är accessoriska [---] och omfattas således inte av 6 § KL.”240

Av Scotia Holdings Plc. 241 följer att forskning och utveckling endast kan be-
gränsas genom en konkurrensklausul om den är kommersialiserad. Så länge säl-
jaren inte exploaterar resultatet av sin forskning och utveckling ”på ett sätt som
skulle innebära att han, direkt eller indirekt, konkurrerar med köparen, uppstår
ingen risk för att köparen skall förlora marknadsandelar, värdet av överförda
tillgångar eller kunder.”

SPIRA AB 242. Konkurrensverket uttalade här att det inte kunde uteslutas att
konkurrensklausuler kunde strida mot 6 § konkurrenslagen i den del de avser
planerad verksamhet.

5.4.2.4 … avseende den personkrets som omfattas

Det förefaller sällsynt att Konkurrensverket i sina beslut gjort en bedömning i
frågan om vilken personkrets som kan omfattas av en konkurrensförbud. I enlig-
het med Kommissionens praxis har dock verket ofta uttalat att de personer som
omfattas inte får gå utöver vad som rimligen kan anses nödvändigt för att genom-
föra koncentrationen.

I AB Svenska Shell 243 som behandlats ovan i kapitel 5.4.2.1 och 5.4.2.2, stad-
gade konkurrensklausulen: ”Säljarna förbinder sig härmed att inte [---] direkt eller
indirekt, själv, genom närstående eller genom bolag i vilka Säljarna har ett be-
stämmande inflytande [---].” Konkurrensverket godkände, som tidigare sagts,

                                                
238 Dnr. 445/00, beslut 2000-08-04, s. 4 ff.
239 Se premiss 20-21.
240 Jfr. premiss 35.
241 Dnr. 336/95, beslut 1996-02-13, s. 6. Konkurrensverket gick helt på Kommissionens linje i
den här frågan, och hänvisade till ärendet Reuter/Basf (EGT nr. L 254, 1976, s. 40).
242 Dnr. 550/1999, beslut 1999-08-20, s. 1.
243 Dnr. 742/93, beslut 1993-11-22, s. 5 f.
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inte klausulen då bindningstiden och det geografiska tillämpningsområdet ansågs
gå utöver vad som var nödvändigt. Av beslutet framgår inte annat än att den sti-
pulerade personkretsen accepterades. Det försålda bolaget Sven Johansson Olje
AB, hade endast två aktieägare, Lars och Leif Johansson. Det var sålunda fråga
om ett fåmansföretag med ett koncentrerat ägarintresse, varför Konkurrensverket
godtog att bolagets aktieägare omfattades av klausulen. Vad sedan beträffar för-
budet att ”genom närstående” konkurrera, framgår det av fallet att Shell förvärva-
de aktierna av de två ovan nämnda personerna. De personer som avses kan så-
lunda inte ha varit aktieägare i det försålda bolaget. Det framgår inte heller vilket
förhållande dessa haft till bolaget. I enlighet med Kommissionens praxis får emel-
lertid antas att bundenhet i detta avseende kräver att de haft en mycket nära rela-
tion till detsamma. Det får i övrigt hänvisas till framställningen i kapitel 4.4.2.4
ovan och kapitel 6 nedan.

5.4.2.5 … särskilt om sekretessklausuler

Norsk Hydro 244. Här ingick förutom konkurrensklausulen även en tystnads-
pliktsklausul i avtalet. Denna innebar att säljarna, utan tidsbegränsning, inte fick
anförtro annan än bolaget eller Hydro information rörande bolagets kundkrets
eller annan konfidentiell information. Tystnadspliktsklausulen, som gällde för en
obegränsad tid, kunde dessutom ses som en effektiv förlängning av det konkur-
rensskydd som köparen fick genom konkurrensklausulen. Med hänsyn till förelig-
gande omständigheter, saknades motiv för att tystnadsplikten skulle få vara obe-
gränsad i tiden. Klausulen ansågs konkurrensbegränsande i konkurrenslagens
mening i den del bindningstiden översteg två år. Ärendet överklagades via Stock-
holms tingsrätt (ingen ändring) till Marknadsdomstolen där tre år ansågs accepta-
belt245.

Scotia Holdings Plc. 246. Till ärendets konkurrensklausul hade fogats en be-
stämmelse om tystnadsplikt, vilken innebar att säljaren, Karlshamn, förband sig
att, under en tid av tio år, icke anförtro annan än köparen, Scotia, information om
know-how eller annan information av kommersiell natur. Avseende den kommer-
siella informationen ändrade parterna under förfarandet bindningstiden till fyra år.
Konkurrensverket hänvisade här till Kommissionens beslut i Solvay/Laporte 247,
vari det sades att endast i fall som gäller teknisk know-how kan en sekretessbe-
stämmelse som gäller för längre tid än själva konkurrensklausulen eller obegrän-
sad tid accepteras. Klausulerna godtogs.

                                                
244 Dnr. 1471/94, beslut 1995-03-28. I beslutet hänvisas till Solvay/Laporte [1992] 5 CMLR
116, se ovan kapitel 4.4.2.3 och 4.4.2.3.5.
245 MD 1996:33.
246 Dnr. 336/95, beslut 1996-02-13, s. 7. Konkurrensverket gick helt på Kommissionens linje i
den här frågan, och hänvisade till ärendet Reuter/Basf (EGT nr. L 254, 1976, s. 40).
247 Mål nr. IV/M.197 (30/04/1992), vilket behandlats ovan i kapitel 4.4.2.5.
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5.5 Effekter av icke-accessoriska konkur-
rensklausuler

5.5.1 Civilrättsliga sanktioner

5.5.1.1 Ogiltighet

Konkurrenslagen innehåller två ogiltighetsregler. I 35 § stadgas att ett förbud mot
ett företagsförvärv innebär att förvärvet därefter blir ogiltigt, och enligt 7 § är avtal
eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 § ogiltiga.

Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser, vilka faller under tillämpningsområ-
det för företagskoncentrationer, bedöms i samband med koncentrationen. Lämnar
Konkurrensverket koncentrationen utan åtgärd accepteras därmed även konkur-
rensklausulen. Faller å andra sidan koncentrationen under förbudet i 34 § kon-
kurrenslagen, blir såväl förvärvsavtal som tillhörande konkurrensklausul därefter
ogiltiga.248

De klausuler som får bedömas under 6 § konkurrenslagen på grund av förvärvets
relativa litenhet och därunder inte anses som accessoriska till huvudförpliktelsen är
enligt paragrafen förbjudna249. Av 7 § konkurrenslagen följer att det avtalsinnehåll
som är förbjudet enligt 6 § automatiskt är ogiltigt ex tunc, det vill säga med ver-
kan alltifrån avtalets tillkomst. Det är sålunda endast den konkurrensbegränsande
klausulen som drabbas av ogiltighet enligt konkurrenslagen. Ogiltigheten innebär
att en allmän domstol inte kan döma till fullgörelse av klausulen. Har den ogiltiga
konkurrensklausulen betydelse för andra delar av avtalet, kan det bli fråga om att
jämka andra avtalsvillkor eller lämna hela avtalet utan avseende med stöd av 36 §
avtalslagen eller enligt förutsättningsläran.250

En konkurrensklausul utgör ofta en fundamental förutsättning för ett avtals ingåen-
de. Ur lagmotiven till 36 § avtalslagen251 framgår att om ett avtalsvillkor befunnits
strida mot en tvingande bestämmelse252 kan paragrafen tillämpas för att lämna
hela avtalet utan avseende. För det fall konkurrensklausulen inte var någon förut-
sättning för avtalet, men dess bortfall påtagligt snedvrider balansen mellan parter-

                                                
248 Prop. 1998/99:144, s. 63.
249 Ogiltighetsverkan kan endast ungås genom att avtalet erhåller ett individuellt undantag
enligt 8 §. Ett beslut om icke-ingripandebesked (20 §) av Konkurrensverket har däremot
enligt 33 § enbart bevisverkan i en civilprocess om konkurrensrättslig ogiltighet eller skade-
stånd, se vidare Wetter, C., m.fl., a.a. s. 555 f.
250 Prop. 1992/93:56, s. 76 f. Se även Adlercreutz [1989] s. 266 ff.
251 Prop. 1975/76:81, s. 121 f.
252 Jfr. ”senare inträffande förhållanden” i lagtexten.
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na, kan andra avtalsvillkor jämkas eller lämnas helt utan avseende med stöd av 36
§ avtalslagen.253

Frågan huruvida en konkurrensklausul har sådan betydelse för avtalet i sin helhet,
att jämkning eller ogiltighet bör komma i fråga, får besvaras med hjälp av förut-
sättningsläran. Avgörande härför blir huruvida konkurrensklausulen är en förut-
sättning för det övriga avtalets fortlevande. Köparen kommer hävda att konkur-
rensklausulen var en förutsättning för hans handlande, det vill säga han ingick av-
talet därför att han trodde sig ha skydd mot konkurrens från säljaren i enlighet
med klausulens innehåll. Ska ett åberopande av förutsättningsläran bli framgångs-
rikt torde det dock i vart fall krävas dels att förutsättningen var synbar för sälja-
ren, och dels att förutsättningen var väsentlig. Hänsyn ska också tas till säljaren i
den meningen att man bör fråga sig om denne skulle ha gått med på ett villkor
motsvarande förutsättningen om detta aktualiserats vid avtalets ingående. Om
dessa kriterier är uppfyllda får bedömas i det enskilda fallet.254

I samband med att en konkurrensklausul ogiltigförklaras eller jämkas kan det
även bli aktuellt att jämka köpeskillingen. Här måste domstolen bestämma hur
stor del av köpelikviden som så att säga köparen ej fått valuta för. Det kan bli
problematiskt, då det knappast framgår av avtalet hur stor del av köpeskillingen
som avser konkurrensinskränkningen. En sådan precisering hade troligen under-
lättat för domstolen, varför det är tillrådligt för köparen att erlägga vederlaget
successivt. Skulle konkurrensklausulens giltighet senare begränsas, så kan köpa-
ren helt enkelt i motsvarande grad befrias från sin plikt att betala återstoden av
köpeskillingen.255

5.5.1.2 Skadestånd

Av 33 § konkurrenslagen följer att ett företag som uppsåtligen eller av oaktsam-
het överträder förbudet i 6 § ska ersätta den skada som därigenom uppkommer
för ett annat företag eller avtalspart. Skadeståndsbestämmelsen, vilken gäller både
inom- och utomobligatoriska förhållanden, berättigar till ersättning för ren förmö-
genhetsskada. Enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer uppställs krav på
adekvat kausalitet mellan en skadegörande handling och en uppkommen skada
och solidarisk skadeståndsskyldighet om flera deltagit i den skadegörande hand-
lingen.256 Den enligt konkurrensklausulen berättigade parten kan bli skadestånds-
skyldig gentemot konkurrerande företag men även företag i tidigare eller senare
handelsled som berörs mer direkt av klausulen.257

                                                
253 Bernitz, U., a.a. s. 86. Westin, H., Linder, M., Något om avtals eller avtalsvillkors ogil-
tighet enligt den nya konkurrenslagen, SvJT 1995 s. 45 ff. Se även Wallén, A., a.a. s. 227.
254 Se Westin, J., Linder, M., Konkurrensbegränsande avtals ogiltighet, Konkurrens, nr.
5/94, s. 11 f. Se även Adlercreutz [1989] s. 266 ff.
255 Wallén, A., a.a. s. 227.
256 Prop. 1992/93:56, s. 96 f.
257 Ett beslut om icke-ingripandebesked är inte bindande för domstolen i ett skadeståndsmål
enligt 33 §, utan har endast bevisverkan. Ett beslut om undantag från förbudet i 6 § är där-
emot bindande. Se vidare Wetter, C., m.fl., a.a. s. 576 ff och Bernitz, U., a.a. s. 87 f.
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5.5.2 Offentligrättsliga sanktioner

Det finns även offentligrättsliga sanktioner för överträdelse av 6 § konkurrensla-
gen i form av vitesålägganden och konkurrensskadeavgift. Av dessa två torde
konkurrensskadeavgift vara den som eventuellt kan aktualiseras då en konkur-
rensklausul vid företagsöverlåtelse befunnits vara för långtgående.258 Bestämmel-
serna finns i 26-32 §§ konkurrenslagen. För att konkurrensskadeavgift ska kunna
utdömas krävs uppsåt eller oaktsamhet från företagets sida, och bevisbördan
ligger på konkurrensverket att visa detta. Av detta följer att parterna till en före-
tagsöverlåtelse måste ha varit medvetna eller bort vara medvetna om att konkur-
rensklausulen stred mot förbudsbestämmelsen i 6 §.

Konkurrensavgiftens storlek fastställs till lägst 5 000 kronor och högst fem miljo-
ner kronor eller maximalt 10 % av företagets omsättning föregående räkenskaps-
år259, beroende på överträdelsens allvarlighet och varaktighet. Avgiften tillfaller
staten. Det är enbart konkurrensverket som kan föra talan, och Stockholms
tingsrätt är exklusivt forum i första instans. Domen kan överklagas till Marknads-
domstolen.260

5.6 Slutsatser

Konkurrensverkets praxis beträffande konkurrensklausuler förefaller stämma
ganska väl överens med Kommissionens tillkännagivande och praxis. Det får an-
tas att denna utveckling också varit åsyftad. Samtidigt ska det poängteras att det
är svårt att dra några säkra slutsatser vid en jämförelse mellan Kommissionens
och Konkurrensverkets avgöranden, dels då de inhemska marknadsförhållandena
skiljer sig avsevärt mot den gemensamma marknaden, och dels då alla avgöran-
den är resultat av bedömningar i enskilda fall på grund av de särskilda omständig-
heterna i just det fallet. Det ska också tilläggas att de få fall som gått upp till
Marknadsdomstolen där förefaller att ha givits en något mer flexibel bedömning
vad gäller bindningstiden. Konkurrensverket synes ha hållit sig närmare till Kom-
missionens tillkännagivande medan Marknadsdomstolen låtit omständigheterna i
det enskilda fallet få ett större spelrum261.

                                                
258 På grund av konkurrensförbudets karaktär av negativ förpliktelse kan det ifrågasättas hur
ett vitesåläggande skulle kunna fungera i praktiken. Dessa innebär som bekant att part
åläggs vid vite att upphöra  med ett visst beteende.
259 Se 27 §.
260 Se vidare Wetter, C., m.fl., a.a. s. 565 ff och Bernitz, U., a.a. s. 80 f.
261 De fall som behandlats i kapitlet är MD 1996:33, MD 1998:22 och MD 2000:6 . Jfr. även
Ulriksson, M. Avgöranden från MD under 1998, Konkurrens nr. 2/99, s. 4.
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Vad först gäller bindningstiden har Konkurrensverket i sina beslut frekvent hänvi-
sat till de bindningstider som nämns i Kommissionens ännu gällande tillkännagi-
vande, det vill säga upp till fem år för förvärv som innefattar både goodwill och
know-how, och upp till två år om förvärvet endast omfattar goodwill. Som ovan
antytts förefaller emellertid verket nyligen ha anammat en ny utgångspunkt inne-
bärande att den maximala bindningstiden för konkurrensklausuler där både know-
how och goodwill överlåts i normalfallet är tre år.

När det gäller förvärv som innefattar know-how har Konkurrensverket tagit upp
vissa faktorer, vilka kan medföra att endast en kortare bindningstid anses berätti-
gad. En sådan faktor är när den förvärvande parten redan före förvärvet besitter
betydande know-how inom det aktuella området. Vidare, när det gäller kommer-
siell know-how förefaller Konkurrensverket endast vara villig att godta en bind-
ningstid på två år.

Konkurrensverket har i sina avgöranden ofta uttalat att femåriga konkurrensklau-
suler inte generellt anses befogade i samband med ett företagsförvärv. Beträffande
förvärv som inneburit att ett tidigare vertikalt integrerat företag brutits upp och där
säljaren haft en mycket stark ställning på marknaden har emellertid en konkur-
rensklausul på fem år accepterats trots att förvärvet endast omfattade goodwill
och know-how som förvärvaren haft tillgång till redan före förvärvet. En femårig
bindningstid har även accepterats när transaktionen utgjort en del i ett världsom-
spännande förvärv för vilket en femårig konkurrensklausul gällde, och förvärvs-
avtalet anmälts och godkänts av flera utländska konkurrensmyndigheter. Ett ytter-
ligare exempel är då ett förvärv inkluderar såväl goodwill som teknisk och kom-
mersiell know-how, samtidigt som säljaren var väl etablerad på den aktuella
marknaden, medan köparen inte bedrev verksamhet av det aktuella slaget vid
tiden för förvärvet.

Ytterligare faktorer som kan bidra till att ”förlänga” bindningstiden förefaller vara
att de relevanta produkterna är tekniskt avancerade, att det relevanta varumärket
är välkänt262, samt att det finns hinder eller andra svårigheter att etablera sig på
den aktuella marknaden. Av detta följer att vissa branscher normalt kommer att
aktualisera längre bindningstider än andra, även om det naturligtvis alltid är fråga
om vad omständigheterna i det enskilda fallet kräver. Till syvende og sidst så blir
det faktiska skyddsbehovet den avgörande faktorn.

Det hör till ovanligheterna att parterna anmäler ett förvärv där konkurrensklausu-
lens bindningstid överstiger fem år, och det förefaller ännu ovanligare att Kon-
kurrensverket godtar en så lång bindningstid. I ett avgörande från augusti 2000263

godtogs emellertid en bindningstid på hela sju år. Avgörande för bedömningen var
de speciella förhållanden som gällde på den aktuella marknaden. En så lång bind-

                                                
262 Se exempelvis MD 1998:22.
263 British Nuclear Fuels Plc., dnr. 445/00, beslut 2000-08-04.



- Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse -

64

ningstid kräver att det finns ett extraordinärt skyddsintresse. De faktorer som i
kombination kan ge upphov till en bindningstid överstigande fem år torde vara att:
1) konkurrensen är mycket hård och produkterna extremt tekniskt avancerade

med en lång livscykel på tiotals år,
2) kundernas köptrohet bedöms bestå under en längre tid än normalt,
3) köparen har inte varit verksam på den aktuella marknaden före förvärvet,
4) säljaren har en mycket stark ställning på marknaden före förvärvet och om-

fattande kunskap om marknaden och ett väsentligt tekniskt know-how.

Med tanke på omständigheterna i fallet var utgången i och för sig inte förvånande.
Det kan dock tolkas som att Konkurrensverket, i linje med Marknadsdomstolens
uttalanden, försöker vara mer flexibla och låta de särskilda omständigheterna och
skyddsintresset i respektive fall få större betydelse264.

Konkurrensverket nämner ofta i sina avgöranden att ett konkurrensförbuds geo-
grafiska tillämpningsområde måste vara begränsat till det område där säljaren
marknadsförde de relevanta produkterna eller tjänsterna före överlåtelsen. I
praxis synes denna regel ha följts tämligen strikt. I några fall har det ansetts nöd-
vändigt med territoriellt obegränsade klausuler då säljarens tidigare verksamhet
varit världsomspännande. Likaså har regeln att konkurrensklausuler endast får
innefatta de produkter eller tjänster som det köpta företaget marknadsförde vid
försäljningen tolkats relativt strikt just beträffande dessa produkter eller tjänster.
Däremot har Konkurrensverket, liksom Kommissionen, godtagit att konkur-
rensklausuler också innefattar förbud att värva anställda från det överlåtna företa-
get under samma förutsättningar som traditionella konkurrensklausuler.

Vad gäller sekretessklausuler har Konkurrensverket hänvisat till avgöranden av
Kommissionen och förefaller vara av samma åsikt som Kommissionen i frågan.
En obegränsad bindningstid accepteras beträffande teknisk know-how, däremot
inte beträffande kommersiell sådan.

Vad anbelangar den personkrets som kan bindas av en konkurrensklausul före-
faller svensk praxis sällsynt i frågan. Det saknas dock anledning anta att Konkur-
rensverket, om det ställdes inför frågan, skulle tolka personkretsen på något annat
sätt än Kommissionen. Därför torde det vara möjligt att även enligt svensk kon-
kurrensrätt under vissa omständigheter tillåta att aktieägarna i det försålda bolaget
omfattas av konkurrensförbudet. Sådana omständigheter förefaller framförallt
föreligga då säljaren är ett familjeföretag eller annat företag med ett starkt kon-
centrerat ägarintresse.265 Beträffande den så kallade närståendeproblematiken, se
nedan kapitel 6.

                                                
264 Jfr. Ulriksson, M. Avgöranden från MD under 1998, Konkurrens nr. 2/99, s. 4.
265Se AB Svenska Shell som går i linje med Kommissionens praxis.
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6 Närståendeproblematiken

6.1 Inledning

Efter att ha utrett det rådande rättsläget för konkurrensklausuler vid företags-
överlåtelse ur såväl avtalsrättslig som konkurrensrättslig synvinkel ska ett i prakti-
ken vanligt förekommande problem behandlas, nämligen vad jag valt att kalla
närståendeproblematiken. I denna problematik ligger frågeställningen vad en för-
värvare kan göra om en till säljaren närstående startar eller medverkar i en
med förvärvaren konkurrerande verksamhet. Den närstående kan i detta
sammanhang vara en fysisk såväl som en juridisk person.

Min avsikt är inte att genomföra någon fullständig utredning avseende hur förvär-
varen kan gå åt problemet, utan snarare att peka på några tänkbara avtalsrättsliga
argument som torde vara relevanta i sammanhanget. Förvärvaren kan sägas ha tre
alternativ. Antingen kan han yrka på att köpet ska ogiltigförklaras, se kapitel
6.2.1, eller att köpeskillingen ska jämkas, se kapitel 6.2.2. Det tredje alternativet,
som om det röner framgång torde vara det ur förvärvarens synvinkel mest efter-
strävansvärda, är att denne yrkar på att konkurrensförbudet ska anses omfatta
även den närstående, se kapitel 6.2.3. I samband med det tredje alternativet
måste emellertid även de konkurrensrättsliga ramarna beaktas, se kapitel 6.3,
eftersom en allmän domstol knappast skulle konstruera en bindning som inte
skulle hålla för en konkurrensrättslig prövning. Strider klausulen mot konkurrens-
rätten kan den som bekant förklaras civilrättsligt ogiltig – oberoende av att den är
godtagbar ur en avtalsrättslig synvinkel.

6.2 Avtalsrättsliga angreppspunkter

6.2.1 Förutsättningsläran

Det första av de avtalsrättsliga argumenten består i att åberopa förutsättningsläran.
Som bekant krävs för lärans tillämplighet att den relevanta förutsättningen (kon-
kurrensklausulen) måste ha varit väsentlig eller bestämmande för den rättshand-
lande (köparen)266. Detta innebär att köparen inte skulle ha ingått köpeavtalet på
samma villkor, om han förutsett hur förhållandena skulle komma att utveckla sig.
Motiven för köparens handlande var med andra ord felaktiga. Vidare krävs det
att både förutsättningens förhandenvaro och dess väsentlighet ska ha varit synbar
för löftesmottagaren (säljaren)267. Denne måste ha insett eller bort inse att köpa-
ren utgick från en viss förutsättning och att denna hade avgörande betydelse. Slut-
                                                
266 Se vidare Lehrberg, B., a.a. s. 177 ff.
267 Se vidare Lehrberg, B., a.a. s. 247 ff.
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ligen måste också en särskild relevansprövning företas i syfte att avgöra om en
väsentlig och synbar förutsättning verkligen ska tillåtas inverka på avtalsbunden-
heten268. Relevansprövningens innebörd är inte entydig, men det torde vara fråga
om rättsliga överväganden om vad som är en objektivt lämplig riskfördelning i det
enskilda fallet. Det är köparen som har bevisbördan för att de tre rekvisiten är
uppfyllda.

Ett företag som köper upp ett annat tar en stor risk. Förvärvaren har troligen inga
kundkontakter på den relevanta marknaden, och även om denne förvärvar den
know-how säljaren besitter så kvarstår risken att denne strax efter försäljningen
åter träder in på marknaden och konkurrerar ut förvärvaren. Köparen kan följ-
aktligen ofta ha ett legitimt intresse av att kräva att säljaren underkastar sig ett
konkurrensförbud. Många gånger torde den rådande konkurrenssituationen på
marknaden vara en förutsättning för att köparen ska genomföra förvärvet.

Köparen torde ha goda möjligheter att visa att den vid förvärvet rådande kon-
kurrenssituationen var en väsentlig förutsättning för förvärvet. Särskilt så på mark-
nader där kundernas lojalitet brukar bestå en längre tid eller den relevanta pro-
dukten eller tjänsten är särskilt tekniskt avancerad. Vad synbarhetsrekvisitet an-
belangar skulle det möjligen underlätta för köparen om konkurrensklausulen varit
uppe under avtalsförhandlingarna, och då särskilt i samband med att köpeskilling-
en diskuterats. Att parterna avtalar om ett speciellt vederlag för konkurrensklau-
sulen - vilket skulle ha underlättat för köparen att uppfylla beviskravet – torde
dock vara ovanligt.

Köparen bör hävda att den vid förvärvet rådande konkurrenssituationen var ett
underförstått villkor som säljaren bort förstå var en avgörande förutsättning för
köpet. Köparen har utan egen förskyllan råkat i en oförmånlig situation, och bor-
de därför vara betydligt mer skyddsvärd än säljaren. Tillåts den konkurrerande
verksamheten erhåller inte heller köparen den avsedda nyttan av det vederlag han
utgivit. De värden som står på spel är ofta avsevärda. Konkurrensklausulen är av
central betydelse för avtalet och förvärvaren kan riskera att gå i konkurs om kon-
kurrensen inte upphör. Vidare, om den konkurrerande verksamheten tillåts gör
säljaren en vinst på köparens bekostnad, eftersom köparen betalade att högre
pris än vad han hade gjort om han vetat att den rådande konkurrenssituationen
skulle förändras. Slutligen borde, beroende på säljarens grad av inblandning i den
konkurrerande verksamheten, köparen kunna hävda att säljaren kunnat förhindra
denna.269

Det ska noteras att en tillämpning av förutsättningsläran resulterar i att avtalet blir
totalt ogiltigt, och ska naturligtvis inte åberopas om köparen endast önskar en
jämkning av köpeskillingen. I sådant fall bör köparen istället åberopa 36 § av-
talslagen, se nedan kapitel 6.2.2.
                                                
268 Se vidare Lehrberg, B., a.a. s. 276 ff. Jfr. även Adlercreutz [1989] s. 280.
269 Jfr. Lehrberg, B., a.a. s. 280 ff.



- Konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelse -

67

6.2.2 Avtalslagens generalklausul

Ett annat alternativ för köparen kan slutligen vara att åberopa 36 § avtalslagen
och yrka att köpeskillingen ska sättas ned.

Generalklausulen ger som bekant en möjlighet till jämkning ända ner till noll av ett
avtalsvillkor, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständig-
heterna vid avtalets tillkomst, senare inträffande förhållanden och omständigheter-
na i övrigt. Köparen bör hävda att han betalat ett oskäligt högt pris för företaget
och att den konkurrerande verksamheten utgör ett sådant ”senare inträffande
förhållande” som enligt 36 § kan medföra rätt till jämkning.270

6.2.3 Lojalitetsplikt i avtalsförhållanden

Det finns en allmän rättsgrundsats i svensk rätt som innebär att avtalsparter inom
vissa gränser är skyldiga att beakta varandras intressen. De är med andra ord
skyldiga varandra ett visst mått av trohet och omsorg, i vart fall under den period
avtalsförhållandet löper. Den konkreta innebörden av skyldigheten att iaktta loja-
litet i ett avtalsförhållande varierar beroende på avtalstypen och omständigheterna
i det enskilda fallet. Lojalitetsplikten kan bland annat innefatta en skyldighet att
informera motparten om förhållanden som kan antas vara av betydelse för avtalets
genomförande.271 Köparen bör därför hävda att säljaren kände till eller miss-
tänkte det förhållandet att en till bolaget närstående planerade att starta en med
förvärvaren konkurrerande verksamhet och därför borde ha upplyst köparen om
detta. För att utröna lojalitetspliktens närmare innebörd bör ledning kunna sökas i
förvärvsavtalet, där parternas grundvalar för att ingå avtalet samt deras förvänt-
ningar på sin medkontrahent kommit till uttryck272. Av den i avtalet inkluderade
konkurrensklausulen torde framgå att förvärvaren förväntade sig att den vid för-
värvet rådande konkurrenssituationen skulle fortleva en viss period efter förvär-
vet.

När det gäller lojalitetsplikt i avtalsförhållanden efter ett avtals upphörande är den
starkt begränsad.273 Huvudregeln är att parterna efter avtalstiden i princip är
obundna i fråga om lojalitet. Av NJA 1993 s. 188 (Gilette), som redogjorts för
ovan i kapitel 3.3.1, följer emellertid att om det säljande bolaget samverkat med
en närstående – i form av ett systerbolag i samma ägares hand och med samma
ledning – i syfte att kringgå konkurrensklausulen, kan köparen ha rätt att ställa

                                                
270 Jfr. Adlercreutz [1989] s. 280.
271 Nicander, H., Lojalitetsplikt före, under och efter avtalsförhållanden, JT 1995/96 s. 31 ff,
speciellt s. 48 f.
272 Jfr. Nicander, H., a.a. s. 32.
273 Jfr. Nicander, H., a.a. s. 48.
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samma krav på systerbolaget som köparen kan ställa på säljaren.274 Det ska po-
ängteras att utgången i fallet innebär ett sällsynt undantag från den självklara prin-
cipen om att ett avtal är bindande endast för parterna275.

För att ha framgång med ett åberopande av fallet måste det röra sig om ett up-
penbart kringgående av konkurrensklausulen. Det rör sig sålunda om mycket
speciella förhållanden där systerbolaget kan anses som säljaren mycket när-
stående.276. Av detta följer att det torde ställas särskilt höga beviskrav som det
kan vara svårt för köparen att uppfylla. För att beviskravet ska vara uppfyllt fö-
refaller det dock inte krävas att det föreligger något kontraktsliknande förhållande
mellan systerbolaget och säljaren såvitt avser den konkurrerande verksamhe-
ten277. Det får antas att den konkurrerande verksamheten måste inledas tämligen
snart efter förvärvet. Det faktum att anställda går över till den närstående och att
detta bolag inte tidigare befattat sig med den aktuella typen av verksamhet, torde
dock utgöra indicier på att det rör sig om ett uppenbart kringgående. Domstolen
poängterar emellertid att det måste skäligen kunna befaras att den konkurrerande
verksamheten faktiskt försvårar utövningen av köparens rätt eller väsentligen för-
ringar dess värde278. Detta visar återigen på att domstolen tittar på det enskilda
fallet och gör en bedömning av hur långt en konkurrensklausul måste sträcka sig
för att täcka det skyddsintresse som köparen har ett verkligt behov av.

6.3 Den konkurrensrättsliga ramen

Den konkurrensrättsliga utgångspunkten är, som tidigare poängterats att konkur-
rensklausuler är förbjudna. I kapitel 4 och 5 ovan har emellertid redogjorts för
den praxis, av vilken det följer att dessa klausuler ändock kan godtas förutsatt att
de uppfyller vissa kriterier. Av kapitel 6.2.3 ovan följer att en förvärvare kan för-
söka få en till säljaren närstående, vilken startar med förvärvaren konkurrerande
verksamhet, bunden av den konkurrensklausul som det säljande bolaget omfattas
av. Det måste undersökas hur konkurrensrätten förhåller sig till detta. Skulle en
sådan talan, om den rönte framgång, vara i strid med de konkurrensrättsliga reg-
lerna? Om så befinns vara fallet kan det uttryckas så att konkurrensrätten ställer
upp vissa ramar som begränsar utrymmet för de avtalsrättliga argumenten. Frågan
blir sålunda om konkurrensrätten tillåter att man på avtalsrättslig väg förhindrar till
säljaren närstående att starta en med förvärvaren konkurrerande verksamhet.

                                                
274 Se även Bernitz [1999] s. 58.
275 Jfr. Adlercreutz [1989] s. 128, eng. privity of contract.
276 Se tingsrättens domskäl på s. 190.
277 Jfr. NJA 1993 s. 188 se speciellt vad svaranden anför på s. 189.
278 Jfr. vad som sagts ovan i kapitel 3.3.1.1 angående frågan om det faktiskt finns ett behov
av skydd, oberoende av vad konkurrensklausulen stadgar, jfr. NJA 1948 s. 704. Detta ac-
centuerar ytterligare att domstolen tittar på det enskilda fallet och gör en bedömning av hur
långt en konkurrensklausul måste sträcka sig för att täcka det skyddsintresse som köparen
har ett verkligt behov av.
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6.3.1 Den närstående är en juridisk person

Enligt Kommissionens tillkännagivande om accessoriska begränsningar kan en
accessorisk konkurrensklausul förutom säljaren även binda dennes nuvarande och
framtida dotterbolag279 och kommersiella agenter. Denna inställning ligger väl i
linje med det som inom den EG-rättsliga och svenska konkurrensrätten brukar
benämnas den ekonomiska enhetens princip. Denna princip medför bland annat
att avtal som ingås inom en koncern, till exempel mellan ett moderbolag och ett
dotterbolag, i regel faller utanför det allmänna förbudet om konkurrensbegränsan-
de avtal enligt artikel 81.1 Amsterdamfördraget och 6 § konkurrenslagen. Samtli-
ga bolag inom en koncern behandlas så att säga utåt som en ekonomisk enhet. En
förutsättning för att principen ska gälla är dock att dotterbolaget inte har en sådan
ekonomisk eller beslutsmässig frihet att det i det särskilda fallet är obundet av
direktiv från moderbolaget.280

Av ovan följer att det skulle kunna argumenteras att ett annat bolag inom säljarens
koncern, i den mån bolaget inte har en sådan ekonomisk eller beslutsmässig frihet
som nämnts ovan, är bundet av moderbolagets konkurrensklausul trots att det inte
uttryckligen framgår av konkurrensklausulen.

6.3.2 Den närstående är en fysisk person

När det gäller den fysiska personkrets som får omfattas av en konkurrensklausul,
så förefaller Kommissionen ha utvidgat denna i sin praxis. Riktigt hur långt är
dock svårt att säga. Av Tesco Ltd/Catteau SA 281 torde följa att i vart fall det
försålda bolagets aktieägare under särskilda förutsättningar kan omfattas. Ärendet
gällde Tescos förvärv av Catteau. Tesco är en av de största kedjorna i Storbri-
tannien som säljer livsmedel. Catteau var en familjeägd och familjestyrd mindre
kedja i samma bransch lokaliserad till nordöstra Frankrike. Då fallet behandlades
ovan i kapitel 4.4.2.4 i samband med doktrinen om ansvarsgenombrott konsta-
terades att om det sålda bolaget hade mycket koncentrerade ägarintressen, kunde
en konkurrensklausul binda en till bolaget närstående, om denne var aktieägare i
det sålda bolaget. Detta var således i enlighet med konkurrensrätten.

Den fråga som återstår att behandla är då huruvida en till säljaren närstående,
vilken inte var aktieägare i det sålda bolaget, kan bindas av säljarens konkur-
rensklausul. I Tesco Ltd/Catteau SA 282 godtog Kommissionen en konkur-

                                                
279 Se exempelvis UAP/Provincial, mål nr. IV/M.512 (07/11/1994), [1994] 5 CMLR 504, pre-
miss 14 jfr. m. 16.
280 Se kapitel 4.2.1.2 ovan, och Wetter, C., m.fl., a.a. s. 106 ff.
281 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] CMLR 402, se premiss 10. Se även Cook, C. J., Ker-
se, C. S., a.a. s. 191 och Goyder, D. G., a.a. s. 416 ff.
282 Mål nr. IV/M.301 (04/02/1993), [1993] CMLR 402, se premiss 10. Se även Cook, C. J., Ker-
se, C. S., a.a. s. 191 och Goyder, D. G., a.a. s. 416 ff.
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rensklausul som innehöll två förbud. Det ena innebar ett förbud att förvärva aktier
i bolag som konkurrerade med förvärvaren. De personer som omfattades av
detta förbud var, förutom de två i klausulen namngivna cheferna också dessas
makar och barn. Det framgår inte av fallet huruvida samtliga närstående var aktie-
ägare eller inte283.

Det är emellertid det andra förbudet i konkurrensklausulen som är det intressanta
här, nämligen förbudet att bedriva eller medverka i med köparen konkurrerande
verksamhet. Personkretsen som omfattades av detta förbud var begränsad till,
förutom de två cheferna, tre andra namngivna personer. Jämfört med förbudet att
investera i en konkurrerande verksamhet var sålunda personkretsen i detta avse-
ende mer begränsad. Det framgår inte av fallet vilken relation de tre hade till de
båda cheferna, och inte heller om de var aktieägare i Catteau. Det torde därför ur
konkurrensrättslig synvinkel vara osäkert om en närstående som inte är aktieägare
kan bindas av ett förbud att inte starta eller medverka i en med förvärvaren kon-
kurrerande verksamhet. Klart torde i vart fall vara att det i så fall endast kan tillå-
tas under särskilda omständigheter där den närstående var mycket nära knuten
till den försålda verksamheten284.

6.4 Kommentar

Behandlingen av närståendeproblematiken ovan illustrerar hur avtalsrätten och
konkurrensrätten kompletterar eller lägger hinder i vägen för varandra, beroende
på ur vilken synvinkel man väljer att se på saken. Om en till säljaren närstående
enligt avtalsrätten skulle kunna förklaras bunden av säljarens konkurrensklausul,
finns möjligheten att en sådan utgång skulle strida mot konkurrensrätten. Den
närstående skulle då inte vara sen att uppmärksamma Konkurrensverket på situa-
tionen. Följaktligen räcker det inte med att ha de avtalsrättsliga argumenten klara
för sig. Även de konkurrensrättsliga ramarna måste undersökas innan rättsläget är
utrett.285 Det ska dock påpekas att om säljaren är ett familjeföretag, och det är
främst i sådana situationer som närståendeproblematiken aktualiseras, är det inte
självklart att konkurrensklausulen har en märkbar effekt på konkurrensen. Finns
ingen sådan effekt är konkurrensreglerna inte tillämpliga, och kan följaktligen inte
hindra en avtalsrättslig bedömning innebärande att en till säljaren närstående om-
fattas av konkurrensklausulen.

                                                
283 Jfr. exempelvis Goyder, D. G., a.a. s. 418. Flera författare som behandlat fallet synes dock
indikera att så inte var fallet.
284 Jfr. Goyder, D. G., a.a. s. 418.
285 Jfr. ovan kapitel 3.4.3.
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7 Avslutande kommentar

Inledningsvis ska sägas att jag i detta avslutande kapitel inte kommer upprepa
eller sammanfatta de slutsatser som dragits i den föregående framställningen. Av-
sikten är endast att låta några reflektioner få avrunda uppsatsen.

Efter att ha utrett det rådande rättsläget avseende konkurrensklausuler vid före-
tagsöverlåtelse, framstår det tydligt att de båda rättsområden som reglerar klau-
sulerna är mycket klart åtskilda. Den avtalsrättsliga utgångspunkten är att kon-
kurrensklausuler är giltiga. Det konkurrensrättsliga synsättet utgår däremot, sedan
den nya konkurrenslagen trädde i kraft 1993, ifrån att sådana klausuler är för-
bjudna och därmed ogiltiga. Den konkurrensrättsliga bedömningen tar sin ut-
gångspunkt i det samhälleliga intresset av en effektiv konkurrens. Traditionellt har
ingen hänsyn tagits till att en av parterna kanske är svagare och behöver lagstifta-
rens skydd. Det gör däremot det avtalsrättsliga synsättet, vilket går ut på en av-
vägning mellan parternas enskilda motstående intressen. Det är min förhoppning
att framställningen i de föregående kapitlen också har illustrerat att bedömningen
av en konkurrensklausul kan skilja sig åt beroende på om avtalsrättsliga eller
konkurrensrättsliga regler tillämpats.

Av kapitel 3 ovan torde framgå att Högsta domstolen hållit strängt på principen
om pacta sunt servanda. Den nya konkurrensrättsliga utgångspunkten går, som
sagt, ut på att konkurrensbegränsande avtal är förbjudna och därmed ogiltiga.
Denna utgångspunkt innebär emellertid att den allmänna avtalsrättens bedömning-
sprinciper får en påtaglig betydelse för konkurrensrätten. Det följer uttryckligen av
7 § konkurrenslagen att en allmän avtalsrättslig bedömning kommer in vid be-
dömningen av vad som är den närmare innebörden och räckvidden av konkur-
renslagens ogiltighetspåföljd. Vidare, enligt 33 § konkurrenslagen medför en
vårdslös eller uppsåtlig överträdelse av konkurrenslagens förbud en lagstadgad
skyldighet att ersätta annat företag eller avtalspart den skada som därigenom
uppkommit. Konkurrensrätten kan följaktligen härigenom sägas ha integrerats i
det allmänt civilrättsliga regelsystemet.

Frågor om ogiltighet och skadestånd på grund av överträdelse av konkurrensla-
gen prövas i allmän domstol. Båda påföljderna vid överträdelse av de konkur-
rensrättsliga förbuden får anses ha som främsta rättspolitiska funktion att stärka
konkurrenslagstiftningens genomslagskraft i praktiken. De har emellertid också ett
syfte att skydda näringsidkare mot förbjudna konkurrensbegränsande åtgärder,
även när de själva varit tvungna att medverka i sådana. Hela frågan om bedöm-
ningen av konkurrensbegränsande avtal enligt allmän avtalsrätt kan sägas ha
kommit i ett nytt läge under det senaste årtiondet.

Det kan ifrågasättas hur man bör se på synkroniseringen mellan de konkurrens-
rättsliga och avtalsrättsliga normsystemen. Traditionellt har de haft liten eller ingen
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beröring alls med varandra. Det antagandet torde vara vanligt att om ett avtal
faller utanför konkurrenslagens regler så är det också giltigt till alla delar enligt
traditionella avtalsrättsliga principer. Tiden är kanske inne för en ökad integration
mellan de båda normsystemen. Numera torde 6 § konkurrenslagen kunna ses
som en del av det moderna svenska samhällets centrala lagstiftning, i det att be-
stämmelsen ger uttryck för samhällets grundläggande värderingar på konkurrens-
rättens område. Det kan mot denna bakgrund tyckas naturligt att domstolarna vid
sin bedömning av avtalsrättsliga och skadeståndsrättsliga tvister med konkur-
rensrättslig bakgrund bör ta hänsyn till dessa värderingar. Detta skulle kunna
medföra att nya faktorer vägdes in vid avtalstolkning och kanske även vid tillämp-
ningen av 38 § avtalslagen. Konkurrensfriheten, lika väl som avtalsfriheten, kan
sägas tillhöra de grundläggande rådigheter varpå näringsverksamheten bygger.
Därför skulle det kunna ifrågasättas om inte den avtalsrättsliga rättspraxis som
behandlats ovan i kapitel 3 har passerats av rättsutvecklingen.286

Avslutningsvis skulle jag med detta resonemang vilja knyta an till det rättfilosofiska
tvärsnitt som företogs i inledningskapitlet, se kapitel 1.2. Där gavs en rättsfiloso-
fisk förklaringsmodell till varför den rättsliga regleringen genom historien har
pendlat mellan två motsatta poler representerande avtalsfrihet respektive reglering
som inskränker denna, till exempel konkurrensrätten. Den förklaringsmodell som
gavs var att olika normativa mönster hade påverkat den rättsliga regleringen att
svänga som en pendel mellan polen för avtalsfrihet och polen för reglering. Frågan
är då åt vilket håll dagens normativa mönster kommer få pendeln att svänga. Med
hänsyn till det resonemang som förts här strax ovan är måhända frågan inte så
mycket åt vilket håll pendeln ska svänga härnäst, utan snarare om inte polerna
istället borde närma sig varandra.

                                                
286 Kommentarerna bygger delvis på Bernitz [1999] s. 62 f, med vilken jag instämmer. Se även
Adlercreutz, A., Flodgren, B., a.a. s. 48 f, vilka förefaller indikera att ett samspel mellan den
konkurrensrättsliga regleringen i konkurrenslagen och 38 § avtalslagen är önskvärt.
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Bilaga A

Utdrag ur Rådets Förordning 4064/89 av den 21 december 1989

Preamble
(25)Whereas this Regulation should still apply where the undertak-
ings concerned accept restrictions directly related and necessary
to the implementation of the concentration;

Article 2
Appraisal of concentrations
1.Concentrations within the scope of this Regulation shall be
appraised in accordance with the following provisions with a view to
establishing whether or not they are compatible with the common
market.
In making this appraisal,the Commission shall take into account:
(a)the need to maintain and develop effective competition within the
common market in view of,among other things,the structure of all
the markets concerned and the actual or potential competition from
undertakings located either within or outwith the Community;
(b)the market position of the undertakings concerned and their
economic and financial power,the alternatives available to suppliers
and users,their access to supplies or markets,any legal or other
barriers to entry,supply and demand trends for the relevant goods
and services,the interests of the intermediate and ultimate
consumers,and the development of technical and economic
progress provided that it is to consumers ’advantage and does not
form an obstacle to competition.
2.A concentration which does not create or strengthen a dominant
position as a result of which effective competition would be signifi-
cantly impeded in the common market or in a substantial part of it shall
be declared compatible with the common market.
3.A concentration which creates or strengthens a dominant position
as a result of which effective competition would be significantly
impeded in the common market or in a substantial part of it shall be
declared incompatible with the common market.

Article 3
Definition of concentration
1.A concentration shall be deemed to arise where:
(a)two or more previously independent undertakings merge,or
(b)—one or more persons already controlling at least one under-
taking,or
—one or more undertakings
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acquire,whether by purchase of securities or assets,by contract or by
any other means,direct or indirect control of the whole or parts of one
or more other undertakings.

Article 4
Prior notification of concentrations
1.Concentrations with a Community dimension defined in this
Regulation shall be notified to the Commission not more than one week
after the conclusion of the agreement,or the announcement of the
public bid,or the acquisition of a controlling interest.That week shall
begin when the first of those events occurs.
2.A concentration which consists of a merger within the meaning of
Article 3 (1)(a)or in the acquisition of joint control within the meaning
of Article 3 (1)(b)shall be notified jointly by the parties to the merger
or by those acquiring joint control as the case may be.In all other cases,
the notification shall be effected by the person or undertaking acquiring
control of the whole or parts of one or more undertakings.

Article 6
Examination of the notification and initiation of proceedings
1.The Commission shall examine the notification as soon as it is
received.
(a)Where it concludes that the concentration notified does not fall
within the scope of this Regulation,it shall record that finding by
means of a decision.
(b)Where it finds that the concentration notified,although falling
within the scope of this Regulation,does not raise serious doubts as
to its compatibility with the common market,it shall decide not to
oppose it and shall declare that it is compatible with the common
market.
(c)If,on the other hand,it finds that the concentration notified falls
within the scope of this Regulation and raises serious doubts as to its compatibility
with the common market,it shall decide to initiate
proceedings.

Article 8
Powers of decision of the Commission
1.Without prejudice to Article 9,all proceedings initiated pursuant
to Article 6 (1)(c)shall be closed by means of a decision as provided
for in paragraphs 2 to 5.
2.Where the Commission finds that,following modification by the
undertakings concerned if necessary,a notified concentration fulfils the
criterion laid down in Article 2 (2),it shall issue a decision declaring
the concentration compatible with the common market.
It may attach to its decision conditions and obligations intended to
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ensure that the undertakings concerned comply with the commitments
they have entered into vis-à-vis the Commission with a view to modi-
fying the original concentration plan.The decision declaring the
concentration compatible shall also cover restrictions directly related
and necessary to the implementation of the concentration.
3.Where the Commission finds that a concentration fulfils the
criterion laid down in Article 2 (3),it shall issue a decision declaring
that the concentration is incompatible with the common market.

Article 22
Application of the Regulation
1.This Regulation alone shall apply to concentrations as defined in
Article 3.
2.Regulations No 17 (1 ),(EEC)No 1017/68 (2 ),(EEC)No 4056/
86 (3 )and (EEC)No 3975/87 (4 )shall not apply to concentrations as
defined in Article 3.
3.If the Commission finds,at the request of a Member State,that a
concentration as defined in Article 3 that has no Community dimension
within the meaning of Article 1 creates or strengthens a dominant
position as a result of which effective competition would be signifi-
cantly impeded within the territory of the Member State concerned it
may,in so far as the concentration affects trade between Member States,adopt
the decisions provided for in Article (2),second subpara-
graph,(3)and (4).
4.Articles 2 (1)(a)and (b),5,6,and 10 to 20 shall apply.The
period within which proceedings may be initiated pursuant to Article 10
(1)shall begin on the date of the receipt of the request from the
Member State.The request must be made within one month at most of
the date on which the concentration was made known to the Member
State or effected.This period shall begin on the date of the first of those
events.
5.Pursuant to paragraph 3 the Commission shall take only the meas-
ures strictly necessary .to maintain or restore effective
competition .within the territory of the Member State at the request
of which it intervenes.
6.Paragraphs 3 to 5 shall continue to apply until the thresholds
referred to in Article 1 (2)have been reviewed.
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Bilaga B

Utdrag ur Amsterdamfördraget
(Romfördragets numrering i parantes)

Article 81 (ex Article 85)

1.The following shall be prohibited as incompatible with the common market: all
agreements between undertakings, decisions by associations of undertakings and
concerted practices which may affect trade between Member States and which
have as their object or effect the prevention, restriction or distortion of competi-
tion within the common market, and
in particular those which:

(a) directly or indirectly fix purchase or selling prices or any other trading condi-
tions;
(b) limit or control production, markets, technical development, or investment;
(c) share markets or sources of supply;
(d) apply dissimilar conditions to equivalent transactions with other trading parties,
thereby placing them at a competitive disadvantage;
(e) make the conclusion of contracts subject to acceptance by the other parties of
supplementary obligations which, by their nature or according to commercial
usage, have no connection with the subject of such contracts.

2. Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be auto-
matically void.

3. The provisions of paragraph 1 may, however, be declared inapplicable in the
case of:
- any agreement or category of agreements between undertakings;
- any decision or category of decisions by associations of undertakings;
- any concerted practice or category of concerted practices,
which contributes to improving the production or distribution of goods or to pro-
moting technical or economic progress, while allowing consumers a fair share of
the resulting benefit, and which does not:
(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispen-

sable to the attainment of these objectives;

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of
a substantial part of the products in question.
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Bilaga C

Utdrag ur konkurrenslagen (1993:20)

6 § Om något annat inte följer av beslut enligt 8 eller 15 § eller av 13, 17, 18 c
eller 18 e §, är avtal mellan företag förbjudna om de har till syfte att hindra, be-
gränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden på ett märkbart sätt eller om
de ger ett sådant resultat.

Detta gäller särskilt sådana avtal som innebär att
1. inköps- eller försäljningspriser eller andra affärsvillkor direkt eller indirekt

fastställs,
2. produktion, marknader, teknisk utveckling eller investeringar begränsas eller

kontrolleras,
3. marknader eller inköpskällor delas upp,
4. olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handel-

spartner får en konkurrensnackdel, eller
5. det ställs som villkor för att ingå ett avtal att den andra parten åtar sig ytterli-

gare förpliktelser som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något
samband med föremålet för avtalet.

7 § Avtal eller avtalsvillkor som är förbjudna enligt 6 § är ogiltiga.

34 § Med en företagskoncentration enligt denna lag avses
1. att två eller flera tidigare självständiga företag slås samman, eller
2. att antingen en eller flera personer, som redan kontrollerar minst ett företag,
eller också ett eller flera företag genom förvärv av värdepapper eller tillgångar,
genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll över ett eller flera
företag eller delar därav.
Bildandet av ett gemensamt företag som på varaktig basis fyller en självständig
ekonomisk enhets samtliga funktioner utgör en företagskoncentration enligt första
stycket 2.

34 a § Stockholms tingsrätt får på talan av Konkurrensverket förbjuda en före-
tagskoncentration som omfattas av anmälningsskyldighet enligt 37 § eller som har
anmälts frivilligt enligt vad som anges där.
Företagskoncentrationen skall förbjudas, om
1. den skapar eller förstärker en dominerande ställning som väsentligt hämmar
eller är ägnad att väsentligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv
konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det, och
2. ett förbud kan meddelas utan att väsentliga nationella säkerhets- eller försörj-
ningsintressen åsidosätts.
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34 b § I den utsträckning bildandet av ett gemensamt företag, som utgör en före-
tagskoncentration enligt 34 §, har till syfte eller får till resultat att samordna kon-
kurrensbeteendet hos företag som förblir självständiga, skall vid prövningen av
fråga om förbud enligt 34 a § andra stycket mot en företagskoncentration sam-
ordningen bedömas enligt 6 och 8 §§.
Ett beslut av Konkurrensverket att lämna en företagskoncentration utan åtgärd
skall även omfatta sådana begränsningar som har direkt samband med och är
nödvändiga för genomförandet av den anmälda företagskoncentrationen.
Prövningen enligt första eller andra stycket skall ske enligt förfarandereglerna för
koncentrationsprövningen.

35 § Ett förbud mot en företagskoncentration innebär att en rättshandling som
utgör en del i företagskoncentrationen därefter blir ogiltig. Detta gäller dock inte
sådana rättshandlingar som utgörs av förvärv som har skett på en svensk eller
utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad
eller genom inrop på exekutiv auktion. I sådana fall får förvärvaren i stället åläggas
att avyttra det som har förvärvats.
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Käll- och litteraturförteckning

Källor

Sverige

Lagstiftning

Konkurrenslagen (1993:20)
Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-
råde
Lag (1953:603) om motverkande i vissa fall av konkurrensbegränsningar inom
näringslivet
Lag (1976:185) om ändring i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandling-
ar på förmögenhetsrättens område
Lag (1990:409) om företagshemligheter
Lag (1990:931) om köp av lös egendom
Lag (1991:351) om handelsagentur
Lag (2000:88) om ändring i konkurrenslagen (1993:20)
Äldre konkurrenslagen (1982:729)

Övriga

Ds 1998:72 Småföretag och konkurrenslagen, bilaga 1

Förslag till lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område,
avgivet den 31 januari 1914 av därtill utsedda kommitterande, Stockholm 1914

KKV:s allmänna råd (KKVFS 1999:1) om avtal av mindre betydelse (baga-
tellavtal) som inte omfattas av förbudet i 6 § konkurrenslagen (1993:20)

Prop. 1975/76:81 med förslag om ändring i lagen (1915:218) om avtal och
andra rätthandlingar på förmögenhetsrättens område, m.m.

Prop. 1981/82:165 med förslag till konkurrenslag

Prop. 1992/93:56 Ny konkurrenslagstiftning

Prop. 1998/99:144 Regler om företagskoncentration

SOU 1998:98 Konkurrenslagens regler om företagskoncentration
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EG

Lagstiftning

Amsterdamfördraget (före detta Romfördraget)

Rådets förordning (EEG) nr 4064/89 av 21 dec. 1989 om kontroll av före-
tagskoncentrationer EGT nr L 395 1989/1

Rådets förordning (EG) nr 1310/97 av den 30 juni 1997 om ändring av för-
ordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer EGT nr L
180 1997/1, med rättelser i EGT nr L 40 1998/17

Övriga

Kommissionens tillkännagivande om accessoriska konkurrensbegränsningar
i samband med koncentrationer EGT 1990 nr C 203/5

Kommissionens meddelande om avtal av mindre betydelse som inte omfat-
tas av artikel 81.1 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen EGT 1997 nr C 372/13

Kommissionens tillkännagivande om beräkning av omsättning enligt Rådets
förordning (EEG) nr 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer EGT
nr C 66 1998/25
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