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Sammanfattning 
Kommunala aktörer har i allt större utsträckning börjat sälja varor och 
tjänster på konkurrensutsatta marknader vilket inte sällan resulterar i att 
konkurrenssnedvridningar uppstår. Ett tydligt exempel på osund konkurrens 
är när kommunala verksamheter, tack vare att de subventioneras med 
skattemedel, kan tillämpa priser på sina varor och tjänster som ligger långt 
under rådande marknadspriser. Det faktum att kommunala verksamheter 
dessutom saknar avkastningskrav resulterar i att privata och offentliga 
aktörer inte konkurrerar på lika villkor. 
 
En förutsättning för att kommuner ska få bedriva näringsverksamhet är, 
enligt KomL, att det finns ett allmänintresse av att verksamheten ifråga 
bedrivs. Lagen saknar emellertid kontrollfunktioner och sanktioner, vilket 
har resulterat i att offentliga aktörer fortsätter att bedriva verksamheter trots 
att de är uppenbart lagstridiga. Att komma åt offentliga aktörers 
underprissättning med hjälp av konkurrenslagstiftningen har också visat sig 
vara svårt. I och med att underprissättning sällan sker i syfte att slå ut 
konkurrenter uppfylls inte samtliga kriterier för att förbudet mot missbruk 
av dominerande ställning i 19 § KL skall bli tillämpligt. 
 
I en rad utredningar som gjorts på området dras slutsatsen att det inte går att 
komma till rätta med den osunda konkurrensen med hjälp av befintlig 
lagstiftning. En mängd förslag på möjliga åtgärder för lösning av problemen 
har också lagts fram. Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig 
och privat sektor lade år 2001 fram riktlinjer för konkurrenspolitiken i ett 
försök att minimera de konkurrenssnedvridningar som uppstår när offentliga 
och privata aktörer konkurrerar på samma marknader. Utredningsförslagen 
har dock inte lett till att några konkreta förändingar har genomförts. Antalet 
anmälningar till KKV visar också på att offentliga aktörer sällan följer de 
råd och rekommendationer som givits, varför rättsläget fortfarande är 
oförändrat och kommunala aktörers osunda konkurrens fortsätter att 
försämra villkoren och tillväxtmöjligheterna för privata näringsidkare. 
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Förkortningar 
EG-fördraget Fördraget om upprättande av Europeiska 

Gemenskapen 
EU Europeiska Unionen 
KKV   Konkurrensverket 
KL   Konkurrenslagen (1993:20) 
KomL   Kommunallagen (1991:900) 
Konkurrensrådet Rådet för konkurrens på lika villkor mellan  
  offentlig och privat sektor 
LOU  Lagen om offentlig upphandling (1992:1528) 
LIU Lagen om ingripande mot otillbörligt beteende 

avseende offentlig upphandling (1994:615) 
MD Marknadsdomstolen 
NOU  Nämnden för offentlig upphandling 
Prop.  Proposition 
RegR Regeringsrätten 
SKL Sveriges Kommuner och Landsting  
SOU  Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning  
En effektiv konkurrens är grunden för tillväxt och en god ekonomisk 
utveckling. En väl fungerande konkurrens resulterar vidare i en effektiv 
resursfördelning i samhället och kommer konsumenterna till godo genom 
lägre priser samt ett större och mer varierat utbud av varor och tjänster. En 
viktig förutsättning för att dessa positiva effekter skall kunna infrias är att de 
olika aktörerna får konkurrera på lika villkor.1

 
Under senare år har kommuner i allt större utsträckning börjat bedriva 
näringsverksamhet på områden där det redan finns en fungerande marknad, 
det vill säga områden som traditionellt ansetts tillhöra näringslivssektorn. 
Det kan exempelvis röra sig om tjänster som fordonsuthyrning, städtjänster, 
arkitekttjänster, fordonstvätt, caféverksamhet och fastighetsskötsel. En av de 
bakomliggande orsakerna till detta är minskade offentliga resurser vilket har 
tvingat kommunerna att söka nya inkomster vid sidan av skatteintäkter och 
offentliga bidrag.2  
 
I takt med att gränserna mellan offentlig och privat sektor börjar suddas ut 
har det från det privata näringslivet riktats stark kritik mot den offentliga 
sektorn, då man menar att det offentliga i allt för hög grad bedriver 
konkurrensutsatt verksamhet och att den konkurrens som sker inte alltid 
sker på lika villkor.3 Det privata näringslivet har också ställt krav på 
rättsliga regleringar som minskar dagens konkurrensstörningar och 
säkerställer konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. 
 
Det är svårt att säga exakt i vilken utsträckning som kommuner bedriver 
konkurrensutsatt verksamhet. Många verksamheter befinner sig i 
gränszonen mellan konkurrensutsatt och icke-konkurrensutsatt verksamhet 
och dessutom kan anslagsfinansierad verksamhet numera vara 
konkurrensutsatt genom anbudsupphandlingar eller kundval.4 Att det rör sig 
om en viss omfattning avspeglas emellertid i det stora antalet klagomål som 
inkommit till KKV och Konkurrensrådet från företag som bedriver liknande 
verksamhet som kommunerna. Ett av de vanligaste klagomålen rör fall då 
offentliga aktörer tillämpar låga priser med stöd av allmänna medel.5  
 
Hösten år 2000 beslutade Riksdagen om riktlinjer för konkurrenspolitiken 
vilka bland annat innebär att när offentliga aktörer agerar på 
konkurrensutsatta marknader så får detta inte ske på ett sådant sätt att det 
privata företagandet hämmas. Vidare rekommenderas att 
myndighetsuppgifter skall hållas isär från kommersiell verksamhet.6

                                                 
1 KKV:s rapportserie 2004:4, s 98.  
2 KKV:s rapportserie 2004:4, s 150. 
3 SOU 2000:117, s 9. 
4 SOU 2000:117, s 32. 
5 KKV:s rapportserie 2004:4, s 98. 
6 Se prop. 1999/2000:140. 
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1.1 Syfte och frågeställning 
När offentliga aktörer bedriver näringsverksamhet på traditionella 
konkurrensmarknader uppstår konkurrenssnedvridningar. Den osunda 
konkurrensen har ökat i omfattning under senare år i takt med att den 
offentliga sektorn har expanderat och hittat nya verksamhetsområden.  
Uppsatsen behandlar den gråzon som finns mellan konkurrensrätten och 
kommunalrätten och det faktum att det inte går att komma till rätta med 
problemen med hjälp av befintlig lagstiftning. Görs inget åt det oklara 
rättsläget finns en risk för att kommunal verksamhet konkurrerar ut redan 
befintlig privat verksamhet eller att kommunen i sin verksamhet får en så 
dominerande ställning att eventuella privata initiativ omöjliggörs.  
 
Syftet med uppsatsen är att klargöra vilka effekter som uppstår när 
kommuner säljer varor och tjänster i konkurrens med privata näringsidkare 
samt under vilka förutsättningar som kommuner faktiskt får agera på 
konkurrensutsatta marknader. Hur ser befintlig lagstiftning ut och är den 
tillräcklig eller behöver den kompletteras med nya bestämmelser?  Vad 
gäller enligt den kommunalrättsliga respektive konkurrensrättsliga 
lagstiftningen? Vilken avvägning måste göras mellan kommunalrättsliga 
respektive konkurrensrättsliga hänsyn vid bestämmandet av vilka 
verksamheter som den offentliga sektorn kan bedriva? Finns det över huvud 
taget något skäl för kommuner att bedriva näringsverksamhet på marknader 
där det redan finns en fungerande konkurrens?  
 
 

1.2 Definitioner & Avgränsningar 
Begreppet näringsverksamhet har i uppsatsen tolkats vidsträckt och är 
liktydigt med verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Vilken 
juridisk form verksamheten har eller huruvida den har vinstsyfte tillmäts 
inte någon betydelse.  
 
Begreppet offentlig aktör innefattar statliga myndigheter, affärsverk, 
kommunala förvaltningar samt av kommuner och landsting majoritetsägda 
bolag.  
 
Med kommunal näringsverksamhet avses både verksamhet som bedrivs i 
förvaltningsform och verksamhet som bedrivs i kommunala bolag. 
 
Med begreppet osund konkurrens menas i uppsatsen den konkurrens som 
uppstår när offentliga aktörer i allmänhet och kommuner i synnerhet 
bedriver näringsverksamhet på marknader där det redan finns en fungerande 
konkurrens. Som osund konkurrens räknas även situationer där kommuners 
agerande på en marknad försvårar inträdet för privata aktörer. Begreppet är 
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allmänt vedertaget när man talar om den snedvridna konkurrens som uppstår 
då offentliga aktörer konkurrerar med privata aktörer på olika villkor. 
 
I uppsatsen används begreppet konkurrensmarknad som synonym för 
konkurrensutsatt marknad.  
 
Då denna uppsats skrivs i ämnet konkurrensrätt kommer jag inte att gå 
djupare in i den kommunalrättsliga lagstiftningen än vad som är nödvändigt 
för att skapa förståelse för problemsituationen och rättsläget. Det är 
emellertid av vikt att de rättsprinciper som styr den kommunala 
verksamheten och som reglerar under vilka förutsättningar en kommun får 
agera på en konkurrensutsatt marknad berörs, varför jag även kommer att 
redogöra för dessa.  
 
För att avgränsa omfattningen av uppsatsen har jag valt att enbart fokusera 
på situationer där kommuner konkurrerar med det privata näringslivet. Jag 
kommer således inte närmare att behandla näringsverksamhet bedriven av 
andra offentliga aktörer än kommuner. Jag kommer att titta på kommunal 
verksamhet som bedrivs dels i förvaltningsform och dels i form utav 
kommunala bolag. 
 
Jag har vidare valt att i huvudsak avgränsa mig till svensk rätt då problemet 
rör den gråzon som finns mellan den svenska konkurrens- och 
kommunalrätten. Det kan emellertid vara intressant att se hur liknande 
problem har lösts i EG-rätten och andra medlemsländer då vår svenska 
konkurrenslagstiftning i huvudsak bygger på denna.  Jag kommer därför att 
ytligt beröra detta. Vad gäller andra medlemsländer så kommer jag i 
jämförelsen att fokusera på länder med liknande uppbyggd offentlig sektor 
som den vi har i Sverige.  
 
Slutligen kommer jag inte att beröra situationer där 
konkurrenssnedvridningar uppstår på grund av att olika momsregler råder 
mellan offentliga och privata företag. Inte heller situationer där offentliga 
aktörers konkurrens med privata företag har sin grund i 
arbetsmarknadspolitiska hänsyn. Den offentliga sektorn bedriver ofta 
verksamhet i syfte att sysselsätta handikappade och arbetslösa. Lagen 
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, lagen 
(1970:663) om vissa befogenheter i fråga om sysselsättning för 
handikappade samt lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program 
ger kommuner rätt att bedriva näringsverksamhet i syfte att bereda 
arbetsanställning åt funktionshindrade, handikappade eller arbetslösa 
ungdomar. Trots att konkurrerande privata företag ofta upplever att dessa 
arbetsmarknadsprojekt konkurrerar med deras verksamhet kan det vara svårt 
att ifrågasätta samhällets åtaganden inom detta område då kommunerna har 
en lagstadgad skyldighet att vidta åtgärder. Det kan dock påpekas att det bör 
gå att ställa krav på kommuner att verksamheten även i sådana situationer 
organiseras så att de negativa effekterna på marknaden blir begränsade.7

                                                 
7 SOU 2000:117, s 3. 
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1.3 Metod 
Uppsatsen bygger på en traditionell juridisk metod där genomgång och 
analys görs av lagstiftning, förarbeten, rättsfall och doktrin. Då det har varit 
svårt att hitta relevant doktrin på området har användningen av denna varit 
knapphändig. Den primära informationskällan har utgjorts av de offentliga 
utredningar som har gjorts på området. Jag fann det därför nödvändigt att 
behandla dessa utredningar relativt ingående, vilket framgår av kapitel 5. 
Internet har varit ett viktigt hjälpmedel vad gäller informationssökning. 
Genom att studera det material som finns på bland annat KKV, Svenskt 
Näringsliv och Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor har jag fått en 
god insikt i problemet. Genom Internet och olika söktjänster har jag också 
kunna följa den debatt som kontinuerligt har förts i media under senare år. 
Diverse rapporter och utredningar från KKV, Svenskt Näringsliv och 
Sveriges Kommuner och Landsting har också varit till stor hjälp i mitt 
arbete. 
 
Jag hade till en början tänkt genomföra ett antal intervjuer med 
representanter från offentlig och privat sektor. Då ett antal omfattande 
intervjuer redan har gjorts, bland annat av KKV och Svenskt Näringsliv, och 
då mina planerade intervjuer på grund av bristande resurser inte gärna skulle 
kunna mäta sig med dessa, vare sig kvalitativt eller kvantitativt, har jag valt 
att istället utgå från befintliga intervjuer och undersökningar. 
 

1.4 Disposition 

Uppsatsens första del är en deskriptiv del där jag beskriver i vilka 
situationer konkurrensneutralitetsproblem kan uppkomma och vilka effekter 
det kan få. Av utrymmesskäl har jag varit tvungen att göra denna del relativt 
övergripande trots att det hade varit intressant att fördjupa sig ytterligare i 
flera av dessa situationer. I denna del görs också en genomgång av det 
gällande rättsläget samt de utredningar, såväl offentliga som privata, som 
gjorts på området. Uppsatsen avslutas med en analysdel där jag går igenom 
vad som framkommit i uppsatsens första del samt diskuterar möjliga förslag 
till lösningar av problemet. 
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2 Bakgrund  
Inom kommunalrätten delas näringslivet traditionellt in i tre olika områden; 
 
1/ Det egentliga näringslivet är normalt förbehållet de privata aktörerna och 
offentliga aktörer får endast bedriva verksamhet här under speciella 
omständigheter.  
 
2/ Verksamheter som av tradition ansetts utgöra allmännyttig verksamhet 
det vill säga för kommuner obligatorisk och huvudsakligen skattefinansierad 
verksamhet.  
 
3/ Marknader där såväl privata som offentliga aktörer agerar.8  
 
Konkurrensstörningar från den offentliga sektorns sida uppkommer främst i 
det tredje området det vill säga på marknader där både privata och offentliga 
aktörer agerar men uppkommer självklart också i fall offentliga aktörer 
börjar agera på områden som av tradition anses tillhöra det egentliga 
näringslivet.   
 
Under de första verksamhetsåren från det att KKV inrättades år 1992 
hanterades ett hundratal klagomålsärenden rörande konkurrensen mellan 
offentliga och privata aktörer. Ärendena var främst initierade av små och 
medelstora företag som klagade på att offentliga aktörer genom sitt agerande 
snedvred konkurrensen. 
 
Det är svårt att säga exakt hur omfattande den verksamhet som kommuner 
bedriver i konkurrens med privata företag är. Detta beror dels på bristande 
särredovisning hos kommuner och dels på olika uppfattningar om vad som 
utgör konkurrensutsatt näringsverksamhet.9 Enligt Statistiska centralbyrån 
fanns det år 2002 1 423 kommunala bolag som omsatte 120 miljarder 
kronor.  Då det saknas uppgifter avseende den konkurrensutsatta verksamhet 
som bedrivs i förvaltningsform, är den totala omfattningen svår att 
uppskatta.10 Som framgår nedan är det just den näringsverksamhet som 
bedrivs i förvaltningsform som flertalet klagomål från privata näringsidkare 
rör. Det är alltså troligt att ovanstående siffror är en kraftig underskattning 
av problematiken.  
 
Det finns en mängd olika exempel på hur kommunal näringsverksamhet kan 
skapa konkurrensneutralitetsproblem. Snedvridningar uppstår genom att 
konkurrensen inte sker på lika villkor. Vanliga klagomål från den privata 
sektorn rör till exempel kommunala bostadsbolag som subventionerar vissa 
verksamheter och håller orimligt låga prisnivåer, kommunal 
entreprenadverksamhet som tar privata uppdrag till priser som ingen annan 

                                                 
8 Indén (2003),s 47. 
9 KKV:s rapportserie 2004:4, s 99. 
10 KKV:s rapportserie 2004:4, s 40. 
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aktör rimligtvis kan hålla, kommuner som driver lunchrestauranger med låg 
prissättning, kommunal sophämtning och renhållning, kommunal drift av 
friskvårds- och gymverksamhet, kommunalt bedriven taxiverksamhet, drift 
av campingplatser, kommunal konsultverksamhet m.m. Listan på fall där 
kommuner bedriver osund konkurrens kan göras lång och det är ett problem 
som ökat i omfattning under senare år.11

 
Det står emellertid klart att den av kommuner bedrivna osunda 
konkurrensen påverkar det privata företagandet på ett negativt sätt. I en 
undersökning som TEMO gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv 
framkommer att 26 procent av företagen upplever den osunda konkurrensen 
från kommunens egna verksamhet som ”dålig/inte helt godtagbar”.12 I en 
annan undersökning gjord av Svenskt Näringsliv framkommer vidare att 
svenska kommuner i snitt bedriver verksamhet på ett osunt sätt i 3,8 av 10 
branscher.13

 
Som framgått ovan finns det flera sätt på vilka kommuners agerande kan 
snedvrida konkurrensen på en marknad. Nedan följer en uppräkning av de 
vanligast förekommande situationerna.  
 
 

2.1 Underprissättning genom offentlig 
subventionering 
Om en kommun väljer att ge ett ekonomiskt bidrag eller annan förmån till 
en eller flera aktörer på en marknad, samtidigt som övriga aktörer på 
marknaden inte erhåller motsvarande subvention, uppstår snedvridningar av 
konkurrensen.14 De aktörer som får kommunalt stöd kan hålla ett lägre pris 
vilket konkurrenterna inte har möjlighet till. Det vanligaste fallet av 
selektiva konkurrenssnedvridande stöd är fall där kommuner ger olika 
former av subventioner till kommunala bolag. Det kan röra allt från direkt 
subventionering i form av hyreskostnader långt under marknadshyran till 
indirekt subventionering i form av att ett kommunalt bolag exempelvis inte 
behöver ta lika stora finansiella risker som privata företag på grund av bättre 
lånevillkor etcetera.15

 
Möjligheten till underprissättning uppstår bland annat genom att offentliga 
aktörer kan korssubventionera olika verksamheter. Med 
korssubventionering menas att kommunerna subventionerar en av sina 
verksamheter med hjälp av tillskott från en annan. Det är inte lätt att ta reda 
på huruvida subventionering sker eller ej, särskilt inte vad gäller 
verksamheter som bedrivs inom den kommunala förvaltningen, eftersom det 

                                                 
11 Osund kommunal konkurrens (2005), s 14 ff. 
12 KKV:s rapportserie 2004:4, s 49.  
13 Osund kommunal konkurrens (2005), s 17. 
14 SOU 2000:117, s 98. 
15 KKV:s rapportserie 2004:4, s 66. 
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inte finns något krav på att sådan verksamhet särredovisas. Emellertid kan 
man utgå ifrån att verksamheten subventioneras på ett eller annat sätt om 
kommunen håller priser som ingen annan lokal aktör kan erbjuda. Ett 
mycket vanligt exempel på underprissättning är billiga luncher i 
restauranger som drivs i kommunal regi.16

 
När man talar om offentlig subventionering kan man skilja mellan tre olika 
typer av bidragsgivning. För det första finns det verksamheter som inte 
skulle kunna bedrivas utan någon form av subventioner. Detta gäller till 
exempel för kommunala simhallar och tunnelbanan i Stockholm. Det torde i 
sådana fall vara oomstritt att bidragsgivning här är nödvändigt och 
konkurrensproblem uppkommer sällan då verksamheter av sådant slag 
normalt inte heller är konkurrensutsatta. Sedan finns det fall där företag 
subventioneras trots att de skulle kunna ”gå runt” med full prisfinanisering. 
I sådana fall kan konkurrensproblem uppkomma om det finns andra företag 
som tillhandahåller samma typ av vara eller tjänst. Ett tredje typfall är fall 
där en verksamhet för tillfället inte kan klara sig själv och kommunen därför 
måste gå in med ett ekonomiskt stöd. Detta torde kunna jämföras med det 
privata företagandets möjlighet till aktieägartillskott även om det kan vara 
svårt för det offentliga att visa att det just är ett enstaka tillskott och inte 
ingår som ett led i att hålla ineffektiv verksamhet under armarna.17

 
Från offentligt håll motiveras ofta kommunala tillskott i syfte att täcka 
ekonomiska förluster i kommunala företag med att det föreligger ett 
ägaransvar att tillskjuta medel och att liknande tillskott görs av privata 
företag, men då i form av exempelvis koncernbidrag. En viktigt skillnad är 
emellertid att tillskott från ett privat bolag till ett annat inom en och samma 
koncern vanligtvis görs med eget och lånat riskkapital och/eller med 
överskott från tidigare år. Detta innebär att privata näringsidkare, till 
skillnad från offentliga aktörer, inte har möjlighet att bedriva verksamheter 
som varaktigt har en bristande lönsamhet, utan sådana verksamheter måste 
ytterst läggas ned.18 En privat näringsidkare som tillämpar underprissättning 
tar vidare ett stort risktagande då han inte kan vara säker på att förlusterna i 
ett senare skede kan kompenseras genom ökade vinster.19 Att offentliga 
aktörer inte har vinstsyfte som sitt primära mål, utan vanligtvis existerar för 
att ge kommunmedlemmarna en viss service bidrar också till att kommuner 
kan uthärda långa perioder med låga priser.20 Något som kan upplevas som 
att kommunen gör kommuninvånarna en tjänst genom att de håller låga 
priser, innebär i verkligheten att det lokala företagsklimatet och den lokala 
tillväxten påverkas negativt.21

 

                                                 
16 Osund kommunal konkurrens (2005), s 10. 
17 SOU 2000:117 s 66 ff. 
18 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 53. 
19 KKV:s rapportserie 2004:4, s 35. 
20 KKV:s rapportserie 2004:4, s 36. 
21 Osund kommunal konkurrens (2005), s 9. 
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Att det kan vara svårt att komma åt offentliga aktörer som tillämpar 
underprissättning med hjälp av KL: s bestämmelser kommer att diskuteras 
nedan. 
 

2.2 Överskottsförsäljning 
Konkurrensproblem kan vidare uppstå när en kommun på en 
konkurrensutsatt marknad säljer varor och tjänster som egentligen 
producerats för internt bruk, med motiveringen att det rör sig om 
överskottsförsäljning. Istället för att överskottsproduktionen skall gå till 
spillo väljer kommunen att erbjuda tjänsten på den öppna marknaden med 
motiveringen att det är ekonomiskt rationellt och leder till ett effektivare 
utnyttjande av produktionskapaciteten.22 Vanliga fall då 
överskottsförsäljning sker är till exempel vid tvätteri- och städtjänster, 
konferensuthyrning och tryckeritjänster.23

 
I rättspraxis har offentliga aktörer givits rätt till överskottsförsäljning av 
varor och tjänster som härrör från verksamheter som normalt faller utanför 
den kommunala kompetensen. Denna rätt motiveras av att det leder till ett 
bättre utnyttjande av offentligt ägda faciliteter som av olika skäl inte kan 
utnyttjas fullt ut i alla situationer.24 En förutsättning för att 
överskottsförsäljning skall tillåtas är emellertid att det rör sig om en 
oförutsedd överkapacitet till följd av att verksamheten måste anpassas till en 
mindre volym. Försäljningen får vidare enbart ske under en 
övergångsperiod och i mycket begränsad omfattning.25 Av 
kommunalrättslig praxis framgår klart och tydligt att en regelbunden 
försäljning av varor och tjänster på den öppna marknaden inte kan motiveras 
med permanent överskott. Det är således lagstridigt att dimensionera 
verksamheten så att tillfälliga överskott tenderar att bli varaktiga eller att 
underlåta att dra ner på resurserna vid en efterfrågenedgång.26 I förarbetena 
till KomL betonas att ”kommunerna skall dimensionera sina resurser så att 
de kan producera den mängd tjänster som de egna kommunmedlemmarna 
har behov av”.27

 
Även om rättspraxis godtagit överskottsförsäljning i begränsad form, kan 
det från privat sektor upplevas såsom att sådan försäljning snedvrider 
konkurrensen. Genom att kommuner kan välja att endast beakta rent rörliga 
kostnader och inte tillämpar full kostnadstäckning, upplevs det ofta som om 
den offentliga aktören dumpar priserna vid överskottsförsäljning.28 Värt att 

                                                 
22 www.skl.se  
23 SOU 2000:117, s 13. 
24 SOU 2000:117, s 96. 
25 Se till exempel RÅ 1993 ref 12 där ett landstingstvätteri medgavs att sälja sin tillfälliga 
överskottsproduktion, som utgjorde mindre än 1,5 procent av den totala produktionen, på 
den öppna marknaden då man drabbats av en plötslig och påtaglig minskning av efterfrågan 
26 SOU 2000:117, s 94. 
27 Prop. 1990/91:117. 
28 SOU 2000:117, s 94. 
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notera är också att när överskottsförsäljning har godkänts i rättspraxis såsom 
förenligt med kommunalrätten så har hänsyn vanligtvis inte tagits till 
huruvida försäljningen kan få negativa effekter för de företag som 
konkurrerar på samma marknad.29

 

2.3 Anknytande verksamhet 
Verksamhet som normalt sett anses falla utanför den kommunala 
kompetensen kan tillåtas i fall då det rör sig om en verksamhet som naturligt 
knyter an till redan befintlig kommunal verksamhet, så kallad anknytande 
verksamhet. Det kan exempelvis röra sig om kaféverksamhet i en simhall 
eller en kiosk på ett sjukhus.30

 
För att den anknytande verksamheten skall godkännas krävs att den endast 
bedrivs i mindre skala och att den har ett nära och naturligt samband med 
den befintliga och erkända kommunala verksamheten. Detta framkom i 
fallet RÅ 1992 ref 61, där RegR godkände det faktum att en kommuns 
brandnämnd även bedrev konsultverksamhet i brandskyddsfrågor, en tjänst 
som redan fanns tillgänglig på marknaden. Avgörande för utgången i målet 
var att verksamheten hade en nära anknytning till huvudverksamheten, att 
den var av begränsad omfattning samt att den inte var avsedd att ge vinst. 
Under samma förutsättningar har RegR tillåtit att en kommun bedrivit 
kioskrörelse inom ramen för busstrafik.31

 
Det bör noteras att kravet på ett nära och naturligt samband gör att många av 
de kommunala verksamheterna som vid första anblicken verkar ha en 
anknytning till varandra inte uppfyller kravet på det kvalificerade samband 
som faktiskt måste föreligga.32

 

2.4 Gynnande av egen verksamhet vid 
offentlig upphandling  
Den offentliga upphandlingen omfattar varor och tjänster för 300-400 
miljarder kronor årligen vilket motsvarar ca 20 procent av den svenska 
bruttonationalprodukten.33 Det är därför av yttersta vikt att upphandlingen 
sköts effektivt och konkurrensneutralt. På senare tid har den offentliga 
sektorn omstrukturerats och verksamheter som tidigare har bedrivits i 
offentlig regi har konkurrensutsatts i allt högre grad.34 Att produktion som 
tidigare varit förbehållen den offentliga sektorn konkurrensutsätts är 
givetvis bra för konkurrensen. Om däremot de kommunala bolagen börjar 
                                                 
29 SOU 2000:117, s 96. 
30 KKV:s rapportserie 2004:4, s 77. 
31 RÅ 1953 I 107. 
32 KKV:s rapportserie 2004:4, s 128. 
33 Offentlig upphandling och konkurrens (2005), s 2. 
34 SOU 2000:117, s 108. 
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konkurrera med den privata sektorn genom att medverka som anbudsgivare i 
upphandlingar kan vissa konkurrenssnedvridningar uppstå. Från det privata 
näringslivet har kommit klagomål på att kommunala bolag eller 
verksamheter som bedrivs i kommunal regi, så kallade egen-regi-enheter, 
gynnas vid upphandlingar genom att de exempelvis inte behöver ta hänsyn 
till alla kostnader eller genom att de har haft tillgång till information som 
privata konkurrenter saknar. Det kan också vara frågan om att man 
”skräddarsyr” upphandlingen så att det blir svårt för externa anbudsgivare 
att uppfylla alla angivna krav.35 För att komma tillrätta med dessa problem 
har NOU ställt krav på att ett offentligt organ vid upphandlingar bör delas in 
i en beställarfunktion och en utförarfunktion och där utförarfunktionen inte 
på något sätt skall få ta del av förberedelserna eller utvärderingen av 
upphandlingen. Vidare skall samtliga anbudsgivare beredas samma 
möjlighet att ta del av tillgängligt förfrågningsunderlag.36

 
Det kan även uppkomma problem genom att endast en del av en offentlig 
verksamhet konkurrensutsätts och är anbudsgivare i en upphandling. Genom 
att den konkurrensutsatta enheten kan lägga sig lågt i priset i upphandlingen 
och kompensera de förluster som uppstår genom att ta ut högre priser i den 
del som icke är konkurrensutsatt uppstår en form av korssubventionering 
som snedvrider konkurrensen.37 Att korssubventionering förekommer kan 
vidare vara svårt att bevisa då det sällan sker någon särredovisning av 
lönsamheten för den konkurrensutsatta delen av verksamheten. Någon 
liknande form av korssubventionering är inte möjlig för privata 
anbudsgivare.38

 
Det förkommer vidare att upphandlingar avbryts och det bestäms att driften 
även fortsättningsvis skall drivas av en egen-regi-enhet. Misstanke har då 
uppkommit om att upphandlingen bara genomfördes för att testa den egna 
verksamhetens effektivitet genom att jämföra inkomna anbud med egen-
regi-enhetens aktuella kostnader.39

 
Konkurrenssnedvridningar uppstår dessutom självklart även i fall där en 
kommun väljer att anlita ett kommunalt bolag att utföra en viss tjänst utan 
att tjänsten först upphandlas. Ett sådant beteende är olagligt enligt LOU.40

 

2.5 Offentlig produktion när privata företag 
saknas 
I vissa situationer då privata alternativ saknas, kan kommuner gå in och 
producera tjänster som vanligen är reserverade för det privata näringslivet. 

                                                 
35 SOU 2000:117, s 106.  
36 Sammanställningen NOU info 93-95, s 14. 
37 SOU 2000:117, s 106. 
38 KKV:s rapportserie 2004:4, s 68. 
39 SOU 2000:117, s 107. 
40 SOU 2000:117, s 108. 
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Denna situation uppkommer främst i glesbygdskommuner och är en 
möjlighet för kommuner att till kommunmedlemmarna tillhandahålla en viss 
service som anses viktig. Det kan till exempel röra sig om driften av en 
livsmedelsaffär eller en bensinstation. Frågan är om det rättsliga utrymmet 
för offentlig sektor utvidgas när privata alternativ saknas. I rättspraxis har 
RegR intagit en förhållandevis strikt hållning vad gäller den offentliga 
sektorns ökade befogenhet i sådana situationer.41  
 
Ifall det är så att det verkligen saknas privata alternativ så uppkommer inte 
heller några konkurrensproblem. Det finns dock en risk för att en kommun 
på detta sätt försvårar eller omöjliggör en etablering av privata alternativ på 
marknaden. I vissa fall är det dessutom oklart om privata alternativ 
verkligen saknas.  
 
En variant på det ovanstående är att det offentliga börjar producera varor 
och tjänster med motiveringen att privata alternativ inte producerar 
verksamheten i tillräcklig omfattning. Så är ofta fallet när kommuner tar 
initiativ till skidbackar, stugbyar och campingplatser. 42

 

2.6 Sammanblandning av roller 
Konkurrensneutralitetsproblem kan slutligen uppstå när kommuners roll 
som myndighetsutövare blandas samman med rollen som aktör på en 
konkurrensutsatt marknad.43 När en kommun erbjuder en vara eller en tjänst 
som de själva kontrollerar får kommunen flera konkurrensfördelar. För en 
kund kan det vara bekvämt att anlita samma aktör för utförandet av en tjänst 
som även i ett senare skede kommer att kontrollera tjänsten. Det är också 
troligt att kommunernas tjänster uppfattas som bättre än konkurrerande 
tjänster i fall där kommunen även är den kontrollerande myndigheten.44 Ett 
exempel på situationer då sammanblandningar kan uppstå är fall där den 
kommunala räddningstjänsten testar brandlarm och säljer utbildningar till 
privata företag i regionen trots att det redan finns privata alternativ som 
erbjuder sådana tjänster. Det är då lätt hänt att räddningstjänstens 
extratjänster av konsumenterna ses som ett bättre alternativ, då 
räddningstjänsten även är den kontrollerande myndigheten. Konkurrenterna 

                                                 
41 Se till exempel RÅ 1970 C 260, där kommunal borgen gavs åt en livsmedelshandlare för 
att han skulle kunna uppföra en affärsrörelse i ett mindre samhälle. RegR fann att trots att 
det fick anses falla inom kommunens uppgifter att vidta lämpliga åtgärder för att främja 
varuförsörjningen på orten så var beslutet om ekonomiskt stöd till enskild näringsidkare, 
inte av så betydande allmänintresse att dess karaktär av stödåtgärd till förmån för enskild 
person vid sidan därav framstod som oväsentlig. Se även RÅ 1978 AB 225, där en kommun 
gav en enskild näringsidkare ett bidrag på 500 kronor i månaden för att kunna bedriva en 
annars olönsam bensinförsäljning. RegR fann detta kompetensöverskridande då det inte 
framgick i målet att bidraget behövdes för att allmänheten alltjämt skulle kunna köpa 
bensin i den bygd där diversehandeln låg. 
42 KKV:s rapportserie 2004:4, s 101. 
43 Osund kommunal konkurrens (2005), s 8. 
44 KKV:s rapportserie 2004:4 s 61 ff. 
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har inte heller någon möjlighet att på samma sätt skaffa sig 
konkurrensfördelar genom att använda sig av räddningstjänstens status.45

 

                                                 
45 Osund kommunal konkurrens (2005), s 8. 
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3 Gällande rätt 
Det finns ett flertal lagar som på ett eller annat sätt berör 
konkurrensförhållandena mellan offentliga och privata aktörer. KL:s 
missbruksregler hindrar att företag kan tvinga sina konkurrenter ut från 
marknaden genom underprissättning. I KomL regleras i vilka fall kommuner 
får bedriva näringsverksamhet. LOU innehåller bestämmelser som skall 
säkerställa att en upphandlande enhet uppträder på ett konkurrensneutralt 
sätt. Utöver de nyss nämnda lagarna finns också speciallagstiftning som 
klarlägger förhållandena i vissa branscher. Trots det stora antalet lagar som 
berör samspelet mellan offentlig och privat sektor finns det ingen 
bestämmelse som har till huvudsyfte att skapa konkurrensneutrala villkor 
mellan offentliga och privata aktörer. 
 
Det talas ofta om att det finns en gråzon mellan KL och KomL. Ingen av 
dessa lagar innehåller bestämmelser som direkt anspelar på situationer där 
offentliga aktörer bedriver osund konkurrens. Denna lucka i lagstiftningen 
kompliceras ytterligare av att det finns en inbyggd konflikt mellan KL och 
KomL. Lagarna syftar till olika mål som inte alltid är förenliga. KomL:s 
kompetensbestämmelser syftar till att tillgodose allmänna nyttigheter utan 
inslag av vinstintresse, medan KL främst reglerar förhållandet inom 
näringslivet. Medan KomL reglerar att inte alltför höga priser tas ut, kan det 
enligt KL vara en lagöverträdelse att hålla för låga priser. 
 
Nedan följer en redogörelse för gällande lagstiftning som är av intresse för 
det problem som uppsatsen behandlar. 

3.1 Kommunallagen  

3.1.1 Grundläggande principer 
Kommuners befogenheter i allmänhet och deras rätt att bedriva 
näringsverksamhet i synnerhet regleras i KomL. Fram till dess att den 
nuvarande KomL trädde i kraft gavs det mycket lite vägledning i lagen vad 
gäller kommuners befogenheter. I äldre kommunallagar fanns en sorts 
generalklausul som stadgade att kommuner själva fick vårda sina 
angelägenheter och närmare besked om innebörden av detta fick man först 
genom att studera rättspraxis.46 Vid kommunallagsreformen år 1991 
diskuterades inte KomL:s förenlighet med KL och den nuvarande KomL 
innehåller inte heller några bestämmelser som direkt rör 
konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Däremot fördes 
det i KomL in en utförlig reglering om kommuners befogenheter och 
kompetens. Bestämmelserna är i princip en kodifiering av de rättsprinciper 
som utvecklats i RegR. Dessa grundläggande principer får stor betydelse vid 
bestämmandet av under vilka förutsättningar som en kommun får agera på 
                                                 
46 Bohlin (2003), s 83. 
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en konkurrensmarknad.47 KomL reglerar både den kommunala verksamhet 
som bedrivs i förvaltningsform och den verksamhet som bedrivs i 
bolagsform. 
 
I KomL 2 kap. 1 § stagdas kompetensregeln som sätter gränserna för vilka 
angelägenheter en kommun är behörig att befatta sig med. Enligt 
bestämmelsen får kommuner ta hand om sådana angelägenheter som är av 
allmänt intresse och som har anknytning till kommunens område eller dess 
medlemmar. Det finns ingen närmare definition av vilka angelägenheter 
som skall anses vara av allmänt intresse, utan bedömningen får göras med 
utgångspunkt i om det är lämpligt, ändamålsenligt, skäligt etcetera att 
kommunen befattar sig med angelägenheten ifråga.48 Klart är emellertid att 
det är arten av en verksamhet som är det väsentliga vid avgörandet av 
huruvida ett allmänintresse skall anses föreligga och inte antalet 
kommunmedlemmar som de facto kan tillgodogöra sig verksamheten. Klart 
är således också att en angelägenhet som enbart tjänar vissa enskilda 
intressen faller utanför den kommunala kompetensen. Kommuner kan alltså 
inte lämna understöd åt enskilda kommunmedlemmar utan stöd i lag. 49

 
2 kap. 1 § KomL ger också uttryck för den så kallade lokaliseringsprincipen 
som innebär att en kommun endast skall befatta sig med angelägenheter som 
rör de egna kommunmedlemmarna.50 Därmed inte sagt att verksamheten 
måste bedrivas inom kommunens gränser, utan det avgörande är att intresset 
av verksamheten är knutet till kommunen, det vill säga att kravet på 
”anknytning” är uppfyllt. Lokaliseringsprincipen är tillämplig på all 
kommunal verksamhet.51

 
Av likställighetsprincipen följer att en kommun skall behandla sina 
medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för annat. Utan stöd i 
speciallag är det alltså inte tillåtet för kommuner att särbehandla vissa 
kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar. Det får inte 
finnas något godtycke i den kommunala beslutsprocessen, utan alla beslut 
skall fattas på objektiv och saklig grund.52

 

3.1.2 Kommuners rätt att bedriva 
näringsverksamhet 

Kommuners rätt att bedriva näringsverksamhet regleras i 2 kap. 7 och 8 §§ 
KomL.  Där stadgas att två förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
kommuner skall få bedriva näringsverksamhet. Verksamheten skall drivas 
utan vinstsyfte och den skall gå ut på att tillhandahålla allmännyttiga 
anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen. Det föreligger 
                                                 
47 SOU 2000:117 s 45. 
48 Lindquist, Losman (2005), s 11. 
49 Bohlin (2003), s 85 ff. 
50 SOU 2000:117 s 47. 
51 Bohlin (2003), s 88. 
52 Bohlin (2003), s 110 f. 
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således ett hinder för kommuner att ta ut vinst i prestationsbyte med 
kommunmedlemmarna.53 Det avgörande i sammanhanget är inte ifall en 
kommunal verksamhet genererar överskott eller inte utan med vilket syfte 
verksamheten drivs. Det råder med andra ord inget absolut vinstförbud.54 
Med allmännyttiga anläggningar menas anläggningar där tyngdpunkten 
vanligtvis ligger i tillhandahållandet av kollektivanläggningar eller 
kollektivanordningar av olika slag. Driften av sådana anläggningar brukar 
även benämnas sedvanligt kommunal affärsverksamhet.55 Exempel härpå är 
bland annat kollektivtrafik, renhållning, idrottsarenor, simhallar, 
bostadsföretag, parkeringsanläggningar, eldistribution etcetera.56

 
Kommuner har också rätt att genomföra åtgärder för att allmänt främja 
näringslivet i kommunen. Det görs i lagtexten ingen uppräkning av vad som 
innefattas i dessa åtgärder, men hit brukar vanligtvis räknas 
tillhandahållande av mark och teknisk service till företagen i kommunen, 
iordningställande av särskilda verkstadsbyggnader etcetera. Individuella 
stöd till enskilda näringsidkare får däremot endast lämnas om det finns 
synnerliga skäl för det.57 Ett exempel på fall där det kan anses föreligga 
synnerliga skäl är, att kommuner i glesbygdsområden kan ha rätt att 
ekonomiskt stödja innehavare av exempelvis livsmedelsbutiker eller 
bensinstationer, om stödet är nödvändigt för att garantera en viss 
minimistandard av kommersiell service åt hushållen.58

 

3.1.3 Kommuners rätt att bedriva ekonomisk 
förvaltning 

I KomL:s 8 kapitel hittar man bestämmelser rörande kommuners 
ekonomiska förvaltning. Av kapitlet framgår att kommuner har rätt att ta 
betalt för de icke obligatoriska tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller.59 Det föreligger emellertid ingen skyldighet att ta ut avgifter 
utan som huvudregel gäller att avgifterna för den kommunala verksamheten 
skall täckas med skattemedel. När det gäller tjänster som kommuner är 
skyldiga att tillhandahålla får avgifter endast tas ut om det är särskilt 
föreskrivet.60  
 
För all kommunal prissättning gäller en självkostnadsprincip, vilken innebär 
att kommunen inte får ta ut högre avgifter än vad som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen 
tillhandahåller.61 Självkostnadsprincipen syftar på det ”totala avgiftsuttaget 

                                                 
53 Lindquist (2005), s 254. 
54 Bohlin (2003),s 96. 
55 Lindquist (2005),s 257. 
56 SOU 2000:117 s 46. 
57 SOU 2000:117 s 51. 
58 Bohlin (2003),s 99f. 
59 8 kap. 3b § KomL.  
60 Bohlin (2003),s 102. 
61 Se 8 kap. 3c § KomL  
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för en verksamhet”, det vill säga kostnaderna i det enskilda fallet är 
oväsentliga så länge särskilt lagstöd inte finns härför. Vidare skall 
kostnaderna beräknas verksamhet för verksamhet.62 I 
självkostnadsberäkningen skall ingå samtliga direkta (exempelvis personal 
och personalomkostnader) och indirekta (exempelvis lokal- och 
administrationskostnader) kostnader som vid en normal affärsmässig drift är 
motiverade från företagsekonomisk utgångspunkt.63 Då det är svårt att exakt 
förutse en verksamhets alla kostnader och därmed att uppnå fullständig 
korrespondens mellan kostnader och avgifter, har det i rättspraxis 
accepterats ett överuttag av avgifterna så länge de inte ”väsentligen 
överstiger självkostnaderna för verksamheten”.64 Vidare gäller 
självkostnaden som ett genomsnitt över ett antal år. I praxis har en tidsfrist 
på fem år accepterats. Det bör i sammanhanget noteras att rättspraxis ställt 
höga krav på att överskottet tillfaller kunderna direkt eller indirekt genom 
investeringar i verksamheten.65 Självkostnadsprincipen innebär alltså inte 
något absolut vinstförbud i den meningen att en kommunal verksamhet 
aldrig kan tillåtas generera överskott, utan vad den förbjuder är, att 
verksamheten inrättas eller drivs i det huvudsakliga syftet att vara 
vinstbringande.66 Självfallet skall kommuner, så långt det är möjligt, sträva 
efter att överkott av verksamheten undviks.67

 
Självkostnadsprincipen kan alltså sägas utgöra en övre gräns för kommuners 
prissättning och skyddar i många fall konsumenterna mot den 
monopolprissättning som annars lätt skulle kunna uppstå. Det finns 
emellertid inget som hindrar en kommun från att ta ut avgifter som 
underskrider den faktiska självkostnaden eller att underlåta att ta ut avgifter 
överhuvudtaget.68

 
Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för all kommunal verksamhet 
som bedrivs och således också när kommuner tillhandahåller varor och 
tjänster på konkurrensutsatta marknader, trots att det här egentligen inte 
finns något behov av konsumentskydd mot monopolprissättning.69 Det har 
lagts fram förslag på att avgifter ska få sättas marknadsmässigt när 
kommuner agerar på marknader med konkurrens.70 Regeringen fann 
emellertid att - även om det i och för sig saknades skäl att upprätthålla 
självkostnadsprincipen för konkurrensutsatt verksamhet – det inte borde 
göras något generellt undantag från denna. Man menade att ett sådant 
undantag skulle ge felaktiga signaler och kunna tolkas av kommunerna som 

                                                 
62 Indén (2003), s 51. 
63 Se Prop. 1992/94:188. 
64 Se till exempel RÅ 1981 AB 149 och NJA 1988 s 457 där ett överskott på 12 procent i 
förhållande till självkostnaden accepterades.  
65 SOU 2000:117, s 50. 
66 KKV:s rapportserie 2004:4, s 124. 
67 KKV:s rapportserie 2004:4, s 134. 
68 SOU 2000:117, s 49. Vissa undantag finns dock. När det gäller till exempel 
parkeringsavgifter ställs det upp speciella beräkningsregler för avgiftsuttaget. Principen 
skall inte heller tillämpas när det rör sig om kommunens egna medel. 
69 SOU 2000:117, s 48 
70 Se bland annat Ds 1993:16, Avgifter inom kommunal verksamhet 
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att det var fritt fram att bedriva konkurrensutsatt verksamhet.71 Av nyss 
sagda framgår alltså att en kommun bryter mot självkostnadsprincipen om 
den fastställer en avgift till ett rådande marknadspris, som skall inkludera 
viss vinst, och detta även om det rör sig om en prestation, som kommunen 
tillhandahåller i konkurrens med annan.72

 
Av bestämmelserna i 8 kapitlet och av förarbetena till KomL framgår att 
det, trots att det finns många verksamhetsområden där kommuner och 
privata aktörer samverkar, finns vissa klara skiljelinjer mellan kommunal 
verksamhet och det egentliga näringslivet.73 Medan den kommunala 
verksamheten normalt sett är skattefinansierad, har som mål att skapa en 
generell välfärd och i stor utsträckning handlar om att tillhandahålla tjänster 
åt allmänheten, styrs det egentliga näringslivet av vinstmaximering och 
består till stor del av varuproduktion.74 Det står också klart att det finns ett 
stort område av näringslivet som av tradition är förbehållen den privata 
sektorn. Inom detta område, är kommuners möjligheter att agera starkt 
begränsade.75  
 

3.1.4 Laglighetsprövning 
Av KomL 10 kap. 1 § framgår att varje kommunmedlem har rätt att få 
lagligheten av kommunala beslut prövade genom att överklaga dem hos 
länsrätten. Av KomL 1 kap. 4 § följer att medlem av en kommun är den som 
är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad 
till kommunalskatt där. För att ett företag skall anses som medlem i en 
kommun krävs således att företaget äger fast egendom i kommunen. Det 
finns inget krav på att en kommunmedlem måste vara personligen berörd av 
ett kommunalt beslut för att ha rätt att överklaga beslutet.76 I kapitlets 2 § 
stadgas vilka beslut som går att överklaga. Här nämns bland annat beslut av 
fullmäktige eller den beslutande församlingen i ett kommunalförbund. 
Däremot kan beslut som fattas i kommunala bolag inte överklagas. 
 
För att ett beslut skall gå att överklaga krävs vidare att omständigheterna 
kan hänföras till någon av de besvärsgrunder som anges i 10 kap. 8 § 
KomL. Av nämnda paragraf framgår att det endast kan bli fråga om en 
överprövning av själva beslutets laglighet och inte dess lämplighet eller 
skälighet. Följaktligen innebär ett bifall till ett klagomål endast att beslutet 
upphävs, domstolen kan inte gå in och ändra i beslutet. Vidare krävs att ett 
beslut överklagas inom tre veckor från den dag då det tillkännagavs på 
kommunens anslagstavla att protokollet över beslutet justerats.77

                                                 
71 SOU 2000:117, s 49. 
72 KKV:s rapportserie 2004:4, s 136. 
73 Lindquist (2005), s 254 f.  
74 Bohlin (2003), s 96. 
75 Bohlin (2003), s 97. 
76 Lindquist, Losman, (2004) s 208. 
77 Se KomL 10 kap. 6 §. 
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3.2 Konkurrenslagen 
Målet med konkurrenslagstiftningen är att främja konkurrensen genom att 
motverka och undanröja hinder för en effektiv konkurrens vid produktion av 
och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Genom att 
konkurrensen främjas uppnås maximal välfärd genom ekonomisk tillväxt 
samtidigt som konsumenterna skyddas.78

 
Den nuvarande konkurrenslagen trädde i kraft år 1993 och innebar en 
generell skärpning av konkurrenslagstiftningen. Dagens KL bygger på EG-
rätten, främst artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Vid tillämpning av KL ska 
man således söka vägledning ur EG-rättens praxis. 
 
En grundläggande förutsättning för att KL skall kunna tillämpas på en 
aktörs beteende är att aktören är ett företag i KL:s mening. Enligt lagens 3 § 
avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verksamhet av 
ekonomisk eller kommersiell natur. Lagen omfattar alla organisationsformer 
såsom till exempel aktiebolag, enskild firma och ekonomisk förening. Något 
krav på att verksamheten bedrivs med vinstsyfte finns inte. I paragrafen 
undantas uttryckligen sådan verksamhet som består av myndighetsutövning. 
Av nyss nämnda framgår således att kommunala bolag i regel omfattas av 
KL:s företagarbegrepp då de producerar varor, tjänster och nyttigheter.79 
Vid bedömningen av huruvida kommunal verksamhet räknas som företag 
eller inte, kan vidare beaktas i vilken mån verksamheten är frivillig. Frivillig 
verksamhet anses normalt utgöra företag medan den specialreglerade 
verksamheten, som exempelvis sjukvård, renhållning och räddningstjänst, 
endast utgör företag om den är konkurrensutsatt eller bedrivs under 
kommersiella former.80 Vissa kommunala bolag såsom hotellbolag, elbolag, 
trafikbolag och tjänsteexportföretag som är undantagna 
självkostnadsprincipen får som regel alltid antas räknas som företag i KL:s 
mening.81 Följande exempel på offentlig verksamhet har i svensk praxis 
ansetts utgöra ekonomisk eller kommersiell verksamhet och omfattas 
därmed av KL; friskvårdsverksamhet, fastighetsuthyrning, utomhusbad, 
försäljning och service av brandredskap, köp av fastighet, företagshälsovård 
och tandvård. Som exempel på verksamheter som inte ansetts utgöra 
ekonomisk eller kommersiell verksamhet i KL:s mening kan bland annat 
nämnas följande: upphandling av tolktjänster, utfärdande av kommunal 
borgen, upprättande av förmedlingslista för sjukgymnastrehabilitering och 
upphandling av arbetskläder med mera för egen förbrukning. 82

                                                 
78 Indén, Madell (2002), s 38. 
79 Indén (2003),s 48. 
80 Indén (2003), s 48 f. 
81 Lindquist (2005), s 294. 
82 Wetter m.fl.(2004), s 64 f. 
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3.2.1 Missbruk av dominerande ställning 
KL innehåller två förbud mot konkurrensbegränsande beteende. I 6 § KL 
stadgas ett förbud mot samarbete mellan företag som har till syfte att hindra, 
begränsa eller snedvrida konkurrensen på marknaden. 
 
I 19 § KL förbjuds missbruk av dominerande ställning. Lagrummet bygger 
på EG-fördragets artikel 82 och omfattar ensidiga handlingar från ett eller 
flera företags sida. Det saknas en allmängiltig definition på vad som utgör 
missbruk av dominerande ställning, emellertid skall inte varje 
konkurrensbegränsande åtgärd som vidtas av ett dominerande företag ses 
som ett missbruk av dominerande ställning utan en bedömning av det 
ifrågasatta agerandets eventuella negativa påverkan på konkurrensen för 
göras för varje enskild åtgärd.83 För att bestämmelsen skall bli tillämplig 
fordras först och främst att företaget innehar en dominerande ställning på 
den relevanta marknaden. Vid denna bedömning tas hänsyn till faktorer 
såsom produkters utbytbarhet, egenskaper, pris och användning. Man ser 
även till företagets marknadsandelar på den relevanta marknaden. Ett 
företag som innehar mer än 50 procent av den relevanta marknadens andelar 
presumeras inneha en dominerande ställning. Ett annat tecken på att 
dominerande ställning föreligger är att ett företag har en sådan ekonomisk 
styrka att det kan agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och 
konsumenter. Är dominanskriteriet inte uppfyllt spelar det ingen roll att ett 
agerande är konkurrenssnedvridande. Det är inte förbjudet att inneha en 
dominerande ställning, endast att missbruka en sådan ställning.84 

 
Klagomål som riktas mot offentliga aktörer från det privata näringslivet rör 
ofta det faktum att den offentliga aktören inte tar ut ett pris för sina varor 
eller tjänster som motsvarar de faktiska kostnaderna, det vill säga att den 
offentliga aktörer sysslar med underprissättning. Att underprissättning är en 
form av missbruk av dominerande ställning framgår av förarbetena till 
KL.85 Vid prövning av huruvida underprissättning föreligger skall ett 
rättsfall från EG-domstolen vara vägledande.86  I AKZO-fallet ger 
Domstolen följande definition på underprissättning; om ett företag tillämpar 
priser som ligger under den genomsnittliga rörliga kostnaden och om det 
sker i syfte att eliminera konkurrenterna på marknaden så föreligger 
presumtion för underprissättning. Överstiger priset de genomsnittliga rörliga 
kostnaderna men understiger de totala kostnaderna så har 
konkurrensmyndigheten bevisbördan för att det rör sig om underprissättning 
enligt lagens mening. 87 För att det skall röra sig om en överträdelse av 19 § 
KL måste det kunna fastställas att avsikten med underprissättningen är att 
slå ut konkurrenterna för att företaget i ett senare skede, när konkurrenterna 
har eliminerats, skall kunna höja priset på sina egna varor och tjänster. Då 
verksamheter som saknar avkastningskrav vanligtvis inte heller har något 
                                                 
83 Wetter m.fl. (2004), s 578. 
84 Wetter m.fl. (2004), s 559 ff. 
85 Se Prop. 1992/93:56, s 20f. 
86 Se AKZO Chemie BV v Commission (1991) ECR I-3559 
87 Wetter m.fl. (2004),s 594 ff.  
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intresse av att inneha en monopolställning är det svårt att visa på att nämnda 
avsikt föreligger hos offentliga aktörer som underprissätter varor och 
tjänster. Vinstmotivet får därför en central roll vid prövningen av huruvida 
underprissättning enligt KL:s mening föreligger eller ej.  
 
Vidare kan ett lågt pris ha sin grund i andra faktorer än en önskan att slå ut 
konkurrenter från marknaden. Exempelvis kan en minskad efterfrågan leda 
till att företag tvingas sänka priserna under vad som faktiskt motsvarar 
kostnaderna för att tillhandahålla varorna eller tjänsterna ifråga.88 Det kan 
vidare vara svårt att fastställa sambandet mellan företagets kostnader för 
verksamheten och tillämpat pris. Detta gäller speciellt i fall då den berörda 
verksamheten bedrivs jämsides eller integrerad med annan verksamhet. Då 
uppstår en svårighet vad gäller fördelningen av gemensamma kostnader, till 
exempel administrations- och lokalkostnader på olika verksamheter som 
motsvarar resursanvändningen.89  
 
Många av de anmälningar om påstådd underprissättning av offentliga 
aktörer som inkommit till KKV har fått skrivas av efter att KKV konstaterat 
att dominerande ställning inte föreligger eller att avsiktsrekvistet inte är 
uppfyllt och att den ifrågasatta prissättningen därmed inte är ett uttryck för 
underprissättning i KL:s mening. Slutsatsen är därför att; i de fall offentlig 
verksamhet bedrivs utan vinstsyfte, sker underprissättningen inte heller med 
avsikten att slå ut konkurrenter och det blir därmed svårt att med hjälp utav 
KL ingripa mot vad som kan uppfattas som snedvridna 
konkurrensförhållanden och prisdumpning.90 Det faktum att offentliga 
aktörer kan hålla låga priser som understiger priserna vid en fungerande 
konkurrens under mycket långa tidsperioder, bidrar till att den offentliga 
aktören inte behöver vara marknadsdominerande för att det skall uppstå 
skadliga effekter på marknadens produktivitets- och 
effektivitetsförhållanden.91

3.2.2 Rätt till skadestånd enligt KL  
Möjligheterna att få skadestånd på grund av att ett företag överträder 
förbuden i 19 § KL har tidigare varit begränsade till annat företag eller 
avtalspart som lider skada av överträdelsen.92 Genom en lagändring som 
trädde ikraft den 1 augusti år 2005 utvidgades kretsen av 
skadeståndsberättigade till att omfatta alla som drabbas av skador till följd 
av överträdelser av förbuden i 19 § KL. För att ett företags 
skadeståndsansvar inte skall bli oförutsägbart måste dock kretsen av 
ersättningsberättigade avgränsas. Enligt förarbetena skall då avgränsningen 
göras på motsvarande sätt som vid tillämpningen av 2 kap. 2 § 
skadeståndslagen (1972:207), man får således se till sambandet mellan den 

                                                 
88 SOU 2000:117, s 40. 
89 KKV:s rapportserie 2004:4, s 82. 
90 SOU 2000:117, s 41. 
91 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 52 f. 
92 33 § 1st KL enligt dess lydelse fram till 31 juli 2005. 
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som påstår sig ha lidit skada och den skadegörande överträdelsen. I 
slutändan blir det upp till rättstillämpningen att göra denna avgränsning. 93

 

3.3 Lagen om Offentlig Upphandling 
LOU trädde i kraft 1 januari år 1994 som en konsekvens av Sveriges 
åtaganden enligt EES-avtalet. Lagen bygger på ett EG-direktiv, men har 
kompletterats med ytterligare bestämmelser utöver vad som anges i 
direktivet bland annat vad gäller sådana upphandlingar som understiger de 
så kallade tröskelvärdena. Syftet med lagen är att effektivisera den 
offentliga verksamheten. En av de grundprinciper som genomsyrar lagen är 
lika och rättvis behandling, vilken innebär alla leverantörer skall behandlas 
lika och val av utförare skall ske enligt sakliga kriterier. Vidare ställs krav 
på proportionalitet – det måste finnas ett samband mellan ställda krav och 
det som upphandlas – samt att det skall råda öppenhet och förutsägbarhet i 
den upphandlande enhetens uppträdande. 94

 
Enligt LOU måste stat, landsting och kommuner genomföra en upphandling 
varje gång de ska köpa en tjänst. Själva upphandlingen skall genomföras 
affärsmässigt och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.95 
Kriteriet på affärsmässighet är hämtat från de tidigare nationella 
bestämmelserna och saknar motsvarighet i EG-direktivet.96 Exempel på vad 
som skulle kunna klassas som ej affärsmässigt är att anbudsgivaren ställer 
krav som ligger vid sidan av den aktuella tjänsten.97  Anbudsgivare, 
anbudssökande och anbud skall vidare behandlas utan ovidkommande 
hänsyn. Av lagen framgår också att den upphandlande enheten är skyldig att 
anta det anbud som har lägst anbudspris eller det anbud som är det 
ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter 
såsom pris, driftskostnader, funktion, miljöpåverkan med mera.98 Genom att 
det i LOU stadgas att kommuner inte får ge företräde åt de egna kommunala 
bolagen vid upphandlingar, ökas konkurrensneutraliteten mellan offentliga 
och privata aktörer när de konkurrerar på marknader med det offentliga som 
köpare.99

 
Till skillnad från EG-direktivet som enbart reglerar de upphandlingar som 
överstiger tröskelvärdena och som därmed är av viss ekonomisk betydelse, 
omfattar LOU all upphandling, såväl under som över tröskelvärdena. Vissa 
skillnader finns emellertid vad gäller krav på formbundenhet. 100

                                                 
93 Prop. 2004/2005:117, s 26 ff. 
94 SOU 2000:117, s 42. 
95 LOU 1 kap. 4 §. 
96 SOU 2000:117, s 44. 
97 Lindquist (2005), s 297. 
98 LOU 6 kap. 12 §. Enligt andra stycket ges emellertid anbudsgivaren möjlighet att 
förkasta ett anbud där priset är orimligt lågt, ifall han begärt en skriftlig förklaring utan att 
få ett tillfredsställande svar härom. 
99 SOU 2000:117, s 43 
100 Upphandlingar över tröskelvärdena är allmänt sett mer formbundna än övriga 
upphandlingar. Se vidare Offentlig upphandling och konkurrens (2005), s 12. 
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Ett problem som uppmärksammats vid offentliga upphandlingar är att det på 
grund av det komplexa regelverket och att det ställs höga administrativa 
krav på anbudsgivare, kan vara svårt för små företag att delta i 
upphandlingar. Detta kan i sin tur resultera i att nyetableringen och 
tillväxten för småföretagen hämmas.101 Ett annat uppmärksammat problem 
är att det saknas effektiva sanktioner vid överträdelser av LOU. I slutet av 
1990-talet lades ett förslag om att NOU, som har tillsatts för att utöva tillsyn 
över tillämpningen av LOU, skulle ges rätt att föra talan om en så kallad 
marknadsskadeavgift vid allvarliga överträdelser av lagen. Någon sådan 
sanktionsbestämmelse har emellertid ännu inte införts.102

 
Som komplement till LOU finns lagen (1994:615) om ingripande mot 
otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling. Lagen trädde i kraft 1 
juli år 1994 och kan tillämpas i fall då den upphandlande parten vid 
upphandlingen agerar på ett otillbörligt sätt. Som exempel kan nämnas att 
ett företag diskrimineras eller att man påtagligt snedvrider förutsättningarna 
för konkurrens vid upphandlingen. KKV kan då ansöka hos 
Marknadsdomstolen om att förbjuda en offentlig aktör att i framtiden 
tillämpa det otillbörliga upphandlingsbeteendet. Förbudet kan förenas med 
vite. 
 

3.4 Transparenslagen 
Transparenslagen (2005:590) infördes i svensk lagstiftning den 1 augusti år 
2005. Lagen bygger på ett EG-direktiv103 och ställer vissa krav på 
redovisningen i framförallt offentlig sektor.104 Bestämmelserna gäller vid 
sidan av KL och EG-fördraget och är tillämpliga på offentlig 
näringsverksamhet som bedrivs i såväl förvaltningsform som i bolagsform. 
Enligt lagen skall offentliga företag öppet redovisa sina finansiella 
förbindelser med det allmänna så att det tydligt framgår vilka offentliga 
medel som företaget fått direkt eller indirekt, via andra offentliga företag, 
eller finansiella institut, och hur medlen har använts. Av den öppna 
redovisningen skall särskilt framgå finansiella förbindelser som avser 
kapitaltillskott, förlustbidrag, amorteringsfria eller på annat sätt förmånliga 
lån, gynnande genom avstående från vinst, fordran eller normal avkastning 
på offentliga medel samt ersättningar för ekonomiska ålägganden från det 
allmänna.105

 

                                                 
101 Konkurrensen i Sverige (2004), s 18. 
102 Konkurrensen i Sverige (2004), s 18f. 
103 Direktiv 80/726/EEG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan medlemsstaterna 
och offentliga företag, även kallat Transparensdirektivet. 
104 Lagen omfattar även privata företag, näringsidkare och organisationer i den mån de 
bedriver konkurrensskyddad företagsverksamhet samtidigt som de bedriver 
konkurrensutsatt företagsverksamhet.  
105 Se 3 § 1-2 st Transparenslagen. 
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Vissa företag, såväl offentliga som privata, kan också vara skyldiga att varje 
räkenskapsår göra en separat redovisning av olika verksamheter. Företag 
som beviljats särskilda eller exklusiva rättigheter alternativt anförtrotts att 
tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse enligt art 86.2 i EG-
fördraget och som för detta, fått offentligt stöd i någon form, skall i sin 
redovisning särskilja verksamheten i tre olika delar. En särskiljning skall då 
göras mellan den del av den offentliga verksamheten som inte utgör företag 
i KL:s mening och den del som bedriver näringsverksamhet. Därefter delas 
näringsverksamheten in i konkurrensskyddad respektive konkurrensutsatt 
verksamhet. Av redovisningen skall framgå hur medel överförs mellan 
dessa delar.106 Reglernas främsta funktion är en kontroll av att 
konkurrensutsatt verksamhet inte korssubventioneras eller subventioneras 
med allmänna medel.107

 
En konsekvens av att en separat redovisning måste göras i vissa 
verksamheter är att effektivitetsvinster kan uppstå då det medför att 
offentliga aktörer ges ytterligare kunskap om den egna organisationens 
effektivitet och konkurrensförmåga.108 De redovisningar som upprättas i 
enlighet med Transparenslagen skall arkiveras under viss tid och sändas till 
KKV, som är tillsynsmyndighet, om så begärs.109 Lagen ger således KKV 
möjlighet till viss insyn, motsvarande rättighet ges däremot inte till 
allmänheten eller till konkurrerande företag. Vidare begränsas lagens 
räckvidd genom att den enbart omfattar de offentliga företag som omsätter 
mer än 40 miljoner euro per år.110 KKV har därför kommit med ett förslag 
om att Transparensdirektivet skall kompletteras med en nationellt anpassad 
utformning genom vilken även företag med lägre omsättning skulle omfattas 
av lagen.  En sådan nationell reglering skulle också resultera i ett 
klargörande av omfattningen av den kommunala näringsverksamhet som 
bedrivs i förvaltningsform.111

 

3.5 Speciallagstiftning 
För kommunernas del finns ett flertal speciallagar som vidgar den 
kommunala kompetens som stadgas i KomL vad gäller rätten att bedriva 
näringsverksamhet på områden som traditionellt ansetts tillhöra det privata 
näringslivet. Speciallagarna berör dels själva verksamheten, men kan också 
upphäva vissa grundläggande kommunala principer såsom självkostnads-, 
lokaliserings eller likställighetsprincipen.112

 

                                                 
106 Se 4-5 §§ Transparenslagen. 
107 Konkurrensen i Sverige (2005), s 15 f. 
108 KKV:s rapportserie 2004:4, s 114 f. 
109 Se 6§ om arkivering samt 10-11§ om tillsyn. 
110 Se 3 §, 3 st p3, vad gäller öppen redovisning och 4 §, 2 st, b) vad gäller särskild 
redovisning. 
111 KKV:s rapportserie 2004:4, s 114 f. 
112 SOU 2000:117 s 62 
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Speciallagstiftningen indikerar att det finns en stor del av näringslivet som 
är förbehållen privata aktörer och där kommuner således inte har befogenhet 
att vara verksamma. Detta kan man härleda ur det faktum att speciallagar 
vanligtvis flyttar gränsen för vad som faller inom den kommunala 
kompetensen. Lagstiftaren normalt ser mycket restriktivt på att det 
offentliga tillhandahåller tjänster på den allmänna marknaden utan stöd i 
särskilda föreskrifter.113 Denna inställning har också vidhållits i rättspraxis 
sedan lång tid tillbaka. Som huvudregel gäller således att kommunala 
ingripanden på det egentliga näringslivsområdet är otillåtna. Det finns 
emellertid en del undantag. Gränserna mellan kommun och egentligt 
näringsliv får enligt rättspraxis överskridas om det finns särskild grund 
härför. 114  
 
Som exempel på speciallagar kan nämnas lagen (2001:151) om kommunal 
tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd. I lagen stadgas en rätt 
för kommun och landsting att tillhandahålla kommunala tjänster både som 
underleverantör åt företag i Sverige eller som huvudleverantör direkt åt en 
utländsk köpare. I lagen har föreskrivits ett undantag från det förbud mot 
vinstgivande kommunal verksamhet som uppställs i KomL, i och med 
stadgandet att kommunal export av tjänster skall ske på ”affärsmässiga 
grunder”, det vill säga priset på tjänsten kan bestämmas till ett belopp som 
ger kommunen rätt till inte bara full kostnadstäckning, utan även vinst.115

 
Av turistbefogenhetslagen (1968:131) följer att kommuner får vidta 
åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar om det är påkallat 
för att främja turistväsendets utveckling i kommunen. Av förarbetena följer 
att kommunen får engagera sig i verksamheter även utanför 
kommungränsen, det vill säga här sker ett avsteg från lokalitetsprincipen. 
Lagen är även kompetensutvidgande genom att kommunens kompetens 
omfattar ”uppförande och drift av turistanläggningar”. Till sådana 
anläggningar bör kunna hänföras inte bara hotell och campingplatser, utan 
även semester- och stugbyar, liksom olika anordningar för friluftslivet, till 
exempel sådana för skidåkning.116

 

                                                 
113 Lindquist, Losman (2005), s 261 f. 
114 Lindquist (2005), s 261 f. 
115 KKV:s rapportserie 2004:4, s 136 f.  
116 KKV:s rapportserie 2004:4, s 138 f.  
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4 Internationell jämförelse 

4.1 Internationell rätt 
På flera håll i Europa har man på senare tid börjat uppmärksamma de 
problem som kan uppkomma då privata och offentliga aktörer konkurrerar 
på samma marknader. Viktigt att notera är emellertid att omfattningen av 
problemet skiljer sig åt länder emellan beroende på den offentliga sektorns 
uppbyggnad. Gemensamt för de nordiska länderna är att vi har en relativt 
stor offentlig sektor, med ett långtgående kommunalt självstyre, det vill säga 
kommunerna svarar för en stor del av den offentliga verksamheten. Det 
stora måttet av självständighet som karaktäriserar de nordiska kommunerna 
innebär samtidigt en ökad grad av konkurrensutsatt verksamhet.117 Detta 
torde innebära att problemet med osund konkurrens är större i Sverige och 
övriga Norden än i exempelvis Sydeuropa, där de relativt små kommunerna 
är starkt kontrollerade av centralmakten, eller i Storbritannien där den 
kommunala kompetensen begränsas genom principen om ultra vires, vilken 
innebär att kommunerna inte får vidta någon åtgärd som inte uttryckligen 
har stöd i lag eller förordning.118

 
Sverige och övriga Norden ligger före andra europeiska länder vad gäller 
konkurrensutsättning av offentlig verksamhet. Detta avspeglas också i det 
stora antal klagomål som inkommit till de nationella 
konkurrensmyndigheterna.119 Lagstiftningsmässigt finner man stora likheter 
i de nordiska ländernas konkurrenslagar. Sverige, Finland och Danmark har 
konkurrenslagar som bygger på artikel 81 och 82 i EG-fördraget. Norge, 
som står utanför EU, har också en konkurrenslagstiftning som liknar den 
EG-rättsliga.120  
 
I den danska konkurrenslagen infördes år 2000 en bestämmelse som är 
direkt tillämplig på kommunal verksamhet.121 Bestämmelsen, som syftar till 
att kontrollera offentligt stöd, ger det danska Konkurrensrådet en möjlighet 
att, efter anmälan från Konkurrencestyrelsen, begära att ett offentligt stöd 
skall upphöra och betalas tillbaka.122 Bortsett från den danska 
konkurrenslagen saknar de flesta länder i Europa nationella 
konkurrensbestämmelser som reglerar offentliga aktörers konkurrensutsatta 
verksamhet. 123  
 
I Nederländerna lades år 2004 fram ett förslag till lagstiftning i syfte att 
skapa lika villkor mellan offentliga och privata företag. Förslaget innebär att 

                                                 
117 SOU 2000:117, s 74. 
118 SOU 2000:117, s 75 ff. 
119 KKV:s rapportserie 2004:4, s 90. 
120 SOU 2000:117 s 79. 
121 Se Konkurrenceloven, lov nr 384, kapitel 1, § 2. 
122 KKV:s rapportserie 2004:4, s 92. 
123 SOU 2000:117, s 79. 
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det införs ett förbud mot korssubventionering i betydelsen att offentliga 
aktörer måste sätta priser på sina varor och tjänster på sådant sätt att alla 
verksamheter bär sina egna kostnader. Detta kompletteras med ett förbud 
mot det exklusiva användandet av information som samlats in av den 
offentliga aktören i dess egenskap av offentlig myndighet. Dessutom skall 
ett förbud införas som innebär att en offentlig aktör inte inom samma 
organisation får kombinera en förvaltningsuppgift med kommersiell 
aktivitet. Ett fjärde förbud riktas mot all form av förmånligare behandling av 
offentliga företag.124

4.2 EG-rätt 
Inte heller i den EG-rättsliga lagstiftningen finner man bestämmelser som 
direkt berör de problem som kan uppkomma vid konkurrens mellan privat 
och offentlig sektor. Det finns däremot en allmän förpliktelse för 
medlemsstaterna att avstå från åtgärder som snedvrider konkurrensen.125 
Vidare finns också en förpliktelse för medlemsstaterna att vidta alla 
lämpliga åtgärder för att säkerställa att de skyldigheter som följer av 
fördraget fullgörs. Medlemsstaterna skall avstå från varje åtgärd som kan 
äventyra att fördragets mål uppnås.126 En av de grundläggande principerna i 
EG-rätten är principen att fri konkurrens skall gälla för näringslivet inom 
den gemensamma marknaden. Vidare skall kapital, varor och tjänster kunna 
röra sig fritt på denna marknad. 
 
Gemenskapens konkurrensregler återfinns främst i artikel 81 
(konkurrensbegränsande samarbete mellan företag) och 82 (missbruk av 
dominerande ställning) EG-fördraget samt i förordningen om 
företagskoncentrationer.127 Vidare finns bestämmelser om offentliga företag 
samt statligt stöd i artikel 86-89 i EG-fördraget.  
 
I EG-fördragets artikel 82 hittar man bestämmelser som förbjuder missbruk 
av dominerande ställning. Genom bestämmelsen förbjuds företag som 
innehar en dominerande ställning att, genom sitt beteende, skada en effektiv 
och fungerande konkurrens på den gemensamma markanden. Artikel 82 har 
använts som förebild vid utformandet av 19 § KL. År 1966 uttalade 
Kommissionen att missbruk av dominerande ställning kan utgöras av; price 
competition that is engaged in for the purpose of ousting from the market a 
competitor who does not have sufficient financial resources to withstand for 
a longer period sales below cost price. Definitionen skiljer 
underprissättning från normal priskonkurrens då den förra strategin syftar på 
att försvaga konkurrensen för att i ett senare skede tillåta underprissättaren 
att höja sina priser. Det var emellertid inte förrän år 1985 i AKZO-fallet som 
Kommissionen fick tillfälle att tillämpa denna definition.128 I AKZO-fallet 
                                                 
124 KKV:s rapportserie 2004:4 s 171 f. 
125 Se artikel 3.1.g EG-fördraget 
126 Se artikel 10 EG-fördraget 
127 Rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av 
företagskoncentrationer. 
128 Van Bael & Bellis (2005), s 934. 
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sades att priser under de genomsnittliga rörliga kostnaderna presumeras 
utgöra ett missbruk av dominerande ställning medan det vid priser som 
överstiger de genomsnittliga rörliga kostnaderna men understiger de totala 
kostnaderna måste kunna visas på att det finns en avsikt att slå ut 
konkurrenter från marknaden för att det, enligt artikel 82 i EG-fördraget, 
skall röra sig om underprissättning. I AKZO-fallet byggde EG-domstolen 
sitt resonemang på det dominerande företagets kostnader och strategi. 
Domstolen tillbakavisade det dominerande företagets argument att 
Domstolen borde undersöka övriga marknadsaktörers kostnadsstrukturer, 
med motiveringen att det var det dominerande företagets kostnadsstrategi, 
och inte konkurrenternas, som låg till grund för bedömningen.129

 
Artikel 86 EG-fördraget berör offentliga företag och företag – offentliga 
eller privata – med särskilda eller exklusiva rättigheter. Medlemsstaterna är 
här skyldiga att varken vidta eller bibehålla åtgärder som strider mot någon 
regel i fördraget, i synnerhet inte konkurrensreglerna. Artikel 86.1 
kompletteras dels av reglerna som förbjuder statsstöd (artikel 87-89, se 
nedan), dels av transparensdirektivet.  Resultatet av dessa bestämmelser är 
att offentliga företag i princip inte kan ges några fördelar av sina offentliga 
ägare. Kommissionen anser också att det EG-rättsliga systemet i dagsläget 
fungerar väl i syfte att förhindra konkurrenssnedvridningar av offentliga 
aktörer. 130

 
Artikel 87-89 i EG-fördraget reglerar under vilka förutsättningar offentligt 
stöd får ges till näringslivet. Här stadgas att statligt eller kommunalt stöd 
som gynnar vissa företag eller viss produktion är oförenlig med den 
gemensamma marknaden i den utsträckning stödet påverkar handeln mellan 
medlemsstaterna. Vad som menas med offentligt stöd definieras inte, men 
klart är att ingen del av ekonomin utesluts från reglernas 
tillämpningsområde. Alla former av offentligt stöd, även kommunalt stöd, 
som kan snedvrida konkurrensen mellan EU-länderna är således som princip 
förbjudna.  Dock finns vissa undantag då stödet syftar till att främja 
utvecklingen i ekonomiskt eftersatta områden eller främjar viss typ av 
verksamhet. Exempel på sådana undantag har varit utvecklingen av 
medelstora företag, stöd till forskning samt stöd till miljöskyddade 
åtgärder.131 Bestämmelserna om offentligt stöd saknar motsvarighet i den 
svenska konkurrenslagstiftningen. Det är således främst inom ramen för 
EU-samarbetet som gränserna för hur offentligt stöd får ges till näringslivet 
regleras. 
  
För att EG-fördragets regler om konkurrens skall kunna tillämpas på 
svenska aktörers agerande krävs att handeln mellan medlemsstaterna 
påverkas. I ett meddelande från år 2001 påpekar Kommissionen att en 
verksamhet som påverkar en marknad av ringa omfattning normalt sett inte 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Detta innebär att artikel 86.1 i 
normalfallet inte är tillämplig då exempelvis en privat aktör anser att en 
                                                 
129 AKZO Chemie BV v. Commission (1991) ECR I-3359 (paras 71 to 72). 
130 KKV:s rapportserie 2004:4, s 167 f.  
131 Konkurrensen i Sverige (2005), s 17. 
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kommun snedvrider konkurrensen på en lokal marknad någonstans i 
Sverige. 132

 

                                                 
132 KKV:s rapportserie 2004:4, s 168.  
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5 Rapporter och utredningar 

5.1 Offentliga utredningar 
Nedan följer en deskriptiv behandling av de offentliga utredningar som har 
gjorts på området. I stort har samtliga utredningar kommit till samma 
slutsats, innebärande att det inte går att komma tillrätta med 
konkurrensneutralitetsproblemet med hjälp av befintlig lagstiftning. Vissa 
mer eller mindre konkreta förslag har lagts fram som lösning av problemen, 
i dagsläget har det dock inte gjorts några förändringar i lagstiftningen. 

5.1.1 SOU 1995:105, Konkurrens i balans 
Konkurrensneutralitetsproblemen mellan offentlig och privat sektor har varit 
föremål för en mängd diskussioner och utredningar de senaste åren. Den 
första utredning som enbart behandlade denna fråga var 
Underprissättningsutredningen som tillsattes i juni år 1994.133 Målet med 
utredningen var att kartlägga och analysera konkurrensproblemen mellan 
offentliga aktörer och privata företag och utifrån de resultat man kom fram 
till lägga fram ett förslag till åtgärder för att motverka dessa problem. I 
direktivet till utredningen betonades problemet med offentlig 
underprissättning. Det konstaterades vidare att möjligheterna att ingripa mot 
underprissättning med hjälp av KL är starkt begränsade, då det agerande 
som snedvrider konkurrensen endast sällan är ett resultat av en dominerande 
ställning. Det är inte heller säkert att aktören ses som ett företag i KL:s 
mening. 134

 
Underprissättningsutredningen kom fram till slutsatsen att ett av de mest 
allvarliga konkurrensproblem som uppstår vid konkurrens mellan offentliga 
och privata aktörer, är det faktum att offentliga aktörer ofta säljer varor och 
tjänster på konkurrensmarknader till så låga priser att konkurrensen 
snedvrids. Vidare kom utredningen fram till att flertalet 
konkurrensneutralitetsproblem inte kan åtgärdas med stöd av gällande 
lagstiftning. Ett förslag på åtgärder lades därför fram, bland annat 
innebärande att en ny lag skulle införas om konkurrensneutralitet vid 
offentlig prissättning med krav på att offentlig näringsverksamhet under 
vissa förutsättningar ska redovisas skild från annan verksamhet, att priset 
ska baseras på en kostnadskalkyl och att prissättningen inte får medföra en 
från allmän synpunkt otillbörlig prissättning. En nämnd bestående av 
representanter för offentlig och privat sektor skulle inrättas för att ge 
vägledning, utöva tillsyn samt pröva frågor om överträdelse av den nya 
lagen. Vidare drog utredningen den slutsatsen att KomL borde ses över i 
syfte att precisera under vilka förutsättningar som kommuner och landsting 
skall få bedriva näringsverksamhet på konkurrensmarknader och att 

                                                 
133 SOU 1995:105. 
134 Se Direktiv (1994:72) 
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möjligheterna bör stärkas när det gäller att pröva om sådan verksamhet är 
kompetensenlig.135

 

5.1.2 Prop. 1999/2000:140, Konkurrenspolitik 
för förnyelse och mångfald 

I prop. 1999/2000:140 behandlades ånyo problemet med osund konkurrens i 
offentlig sektor. Regeringen uppmärksammade det faktum att de 
grundläggande skillnaderna mellan offentliga och privata aktörer gör att de 
inte agerar på lika villkor. Regeringen intog ståndpunkten att en större del 
av den offentliga sektorn skulle konkurrensutsättas samtidigt som dåvarande 
lagstiftning skulle kompletteras med bestämmelser som stödjer utvecklingen 
mot en effektiv konkurrens med en väl fungerande balans mellan aktörerna. 
Vidare betonades vikten av att lika villkor gäller för privata och offentliga 
aktörer när de konkurrerar på samma marknader samt att arbetet med att 
skapa konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat sektor bör fortsätta. I 
propositionen föreslås vidare att det för all kommersiell konkurrensutsatt 
verksamhet bör gälla ett generellt krav på särredovisning, åtminstone om 
den kommersiella verksamheten är av viss omfattning. Propositionen antogs 
av riksdagen under hösten år 2000. 
 

5.1.3 SOU 2000:117, Konkurrens på lika villkor 
mellan offentlig och privat sektor 

Mot bakgrund av de problem som konstaterats i 
Underprissättningsutredningen fanns ett behov av att försöka undanröja 
framtida konkurrensproblem mellan privat och offentlig sektor. År 1997 
inrättades därför Rådet för konkurrens på lika villkor mellan privat och 
offentlig sektor. Rådets huvudsakliga uppgift var att fungera som ett forum 
för diskussioner mellan företrädare för offentlig och privat sektor, men 
också att analysera klagomål och formulera generella och långsiktiga 
spelregler på området.136 Rådet skulle se över den rådande 
konkurrenssituationen och lägga fram förslag på hur problemen skulle 
hanteras på bästa sätt. Trots att Rådet saknade sanktionsmöjligheter fanns en 
förhoppning om att Rådets rekommendationer och förslag skulle följas av 
offentliga aktörer.137

 
Rådet lade ned stor del av sin tid på att behandla och bedöma klagomål från 
enskilda företag och resultaten av arbetet redovisades i december år 2000 i 
SOU 2000:117. I utredningen konstateras att verksamheter där offentliga 
och privata aktörer konkurrerar med varandra har ökat påtagligt och att även 
om konkurrenssnedvridningarna inte går att eliminera helt så går det att 
begränsa dem i stor omfattning. Vidare diskuteras vilka konkurrensutsatta 
                                                 
135 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 51 ff. 
136 Se Direktiv 1997:145 
137 Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU9  
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verksamheter som den offentliga sektorn bör kunna bedriva samt vilka 
verksamheter som offentliga aktörer bör avstå från. 
 
Konkurrensrådet har i utredningen identifierat olika situationer där 
konkurrensneutralitetsproblem kan uppkomma och har kommit fram till att 
störst problem finns där offentliga aktörer bedriver näringsverksamhet inom 
det traditionella näringslivsområdet. Enligt Konkurrensrådet bör offentliga 
aktörer endast medges rätt att bedriva verksamhet på konkurrensutsatta 
marknader i följande fall;  
 
1/ Då det råder avsaknad av privata initiativ. Kommuner skall i dessa fall få 
bedriva konkurrensutsatt verksamhet under förutsättning att ett verkligt 
behov av tjänsten i fråga föreligger samt att avsaknaden av behovet leder till 
besvär för kommuninvånarna. Om så är fallet kan kommunen motivera sitt 
agerande med att ett allmänintresse föreligger. Rådet poängterar emellertid 
att innan en kommun börjar producera varan eller tjänsten ifråga så bör den 
undersöka om det finns företagare på orten som är villiga att göra 
detsamma.138  
 
2/ Då det finns en hög grad av samproduktionsfördelar. I såväl privat som 
offentlig näringsverksamhet bör man sträva efter att uppnå en så 
kostnadseffektiv verksamhet som möjligt. Genom att använda sig av olika 
samproduktionsfördelar kan man uppnå kostnadseffektivitet. Rådet menar 
att för de fall samproduktionsfördelen är uppenbart stor kan det inte ses som 
rimligt att den offentlige aktören skall avstå från att sälja den 
konkurrensutsatta produkten. Detta gäller framförallt i fall där en produkt 
produceras mer eller mindre som en konsekvens av att en annan produkt 
produceras. Som exempel nämns det fall att en gymnasieskola som har 
kockutbildning även borde få sälja den mat som produceras som ett led i 
utbildningen.139 
 
3/ Tillfälliga, oavsiktliga överskott. Det är vanligt att offentliga aktörer 
motiverar överskottsförsäljning med att det rör sig om god hushållning med 
ekonomiska resurser. Generellt sett har Konkurrensrådet avvisat detta 
synsätt då risken för samhällsekonomiskt suboptimala överinvesteringar 
inom den offentliga sektorn skulle bli uppenbar om överskottsförsäljning 
tilläts. Rådet menar emellertid att det för verksamheter som är av sådan 
karaktär att det är svårt att i förväg dimensionera rätt volym kan godtas att 
offentliga aktörer säljer sådant överskott, under förutsättning att det 
uppkommit tillfälligtvis och oförutsett. Som exempel på verksamheter där 
produktionsvolymen kan vara svår att uppskatta nämner Rådet kommunala 
handelsträdgårdar.140

 
4/ Odelbarheter. I fall där det inte är möjligt för den offentliga sektorn att 
enbart köpa in en kapacitet som motsvarar det interna behovet har 
Konkurrensrådet godkänt försäljning av överskottet på den externa 
                                                 
138 SOU 2000:117, s 120f.  
139 SOU 2000:117, s 121ff.  
140 SOU 2000:117, s 124 f. 
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marknaden. Det måste dock röra sig om så kallade äkta odelbarheter, vilket 
innebär att odelbarheten till exempel inte får vara ett resultat av ett felaktigt 
investeringsbeslut.141

 
Konkurrensrådet kom fram till två möjliga lösningar på de existerande 
konkurrensproblemen. Det första alternativet går ut på att den offentliga 
sektorn drar sig tillbaka och upphör att producera verksamheter som de 
saknar relevanta argument till att producera. Det rör sig då främst om 
verksamheter där produktionen inte har någon allmännyttig karaktär, där det 
inte finns påtagliga inslag av storproduktionsfördelar eller verksamheter där 
det i normalfallet inte råder någon brist på privata företag som kan 
tillhandahålla varan eller tjänsten ifråga.  När kommuner bedriver nyss 
nämnda typ av verksamheter är det, enligt Konkurrensrådet, dessutom 
mycket som talar för att KomL överträds.142

 
Skulle offentliga aktörer upphöra att agera på konkurrensmarknader skulle 
självfallet även konkurrenssnedvridningarna minimeras. Emellertid drar 
Konkurrensrådet den slutsatsen att viss konkurrens mellan offentliga och 
privata aktörer alltid kommer att existera. En alternativ lösning på 
problemen blir därför att man ser till att denna konkurrens sker på så lika 
villkor som möjligt.143  Konkurrensrådet lade därför år 2001 fram riktlinjer 
för offentliga aktörer som bedriver konkurrensutsatt verksamhet. För att 
uppfylla kraven på konkurrensneutralitet bör, enligt Konkurrensrådets 
mening, följande villkor vara uppfyllda:  
 
1/ Verksamheten skall ha stöd i gällande bestämmelser, det vill säga 
kommunal näringsverksamhet får endast bedrivas under förutsättning att det 
finns ett allmänintresse av att verksamheten ifråga bedrivs. 
 
2/ Verksamheten skall bedrivas utan offentligt stöd, detta för att uppnå så 
likartade förhållanden som möjligt jämfört med privata företag 
 
3/ Vissa transparenskrav ska vara uppfyllda. För att konkurrensmyndigheten 
skall kunna kontrollera att konkurrensneutralitet råder måste det finnas 
möjlighet att ta del av vissa redovisningsunderlag som till exempel samtliga 
indirekta och direkta kostnader för verksamheten och vilka ekonomiska mål 
som har satts upp. 
 
Av Rådets rekommendationer följer att en viktig faktor när det gäller att 
uppnå konkurrensneutralitet är att samma förutsättningar vad gäller 
finansiering av verksamheten råder i privat respektive offentlig sektor. En 
nödvändig, om än dock inte tillräcklig, förutsättning för att konkurrens på 
lika villkor skall råda är därmed att ett grundläggande ekonomiskt mål om 
full kostnadstäckning bör gälla för offentlig konkurrensutsatt verksamhet. 
144 Målet skall tydligt anges i riktlinjer eller andra styrdokument för 
                                                 
141 SOU 2000:117, s 125. 
142 SOU 2000:117, s 143f. 
143 SOU 2000:117, s 145. 
144 SOU 2000:117, s 146. 
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verksamheten ifråga.  Konkurrensrådet betonar emellertid att principen om 
full kostnadstäckning, precis som självkostnadsprincipen, måste ses över en 
längre tidsperiod. Ett enstaka överskott eller underskott bör därmed inte vara 
av någon betydelse. Den konkurrensutsatta verksamheten skall vidare klara 
sig ekonomiskt utan offentligt stöd, vare sig direkt eller indirekt. Det 
ekonomiska målet bör också kompletteras med ett klargörande att den 
konkurrensutsatta verksamheten kommer att omprövas om inte målet 
uppfylls. Vidare menar Konkurrensrådet att en granskande myndighet skall 
ha möjlighet till insyn i de offentliga aktörernas agerande och därmed ges 
möjlighet att granska vilket ekonomiskt resultat som en konkurrensutsatt 
verksamhet genererar. Detta förutsätter att den konkurrensutsatta 
verksamhet som offentliga aktörer bedriver avgränsas redovisningsmässigt, 
att monopolskyddad verksamhet, i redovisningen, separeras från den 
konkurrensutsatta verksamheten.145

 
Ytterligare en fråga för Konkurrensrådet har varit huruvida säkerställandet 
av konkurrensneutralitet skall lösas på en för den offentliga sektorn frivillig 
väg eller genom lagstiftning. Svenska kommunförbundet menade i ett 
yttrande att konkurrensproblemen bör lösas frivillighetsvägen, medan 
representanter för näringslivet ansåg att lagstiftning var nödvändigt för att 
komma till rätta med problemen. Enligt näringslivets företrädare behövdes 
vidare ett klargörande av begreppet ”allmännyttig verksamhet” i KomL. 
Dessutom fanns en önskan om att svårigheterna att beivra överträdelser av 
KomL skulle ses över. 146 Enligt Konkurrensrådets mening skulle 
konkurrensneutralitetsproblemet kunna lösas genom att KL kompletteras 
med en bestämmelse som tar sikte på att korrigera konkurrenssnedvridande 
beteenden från offentliga aktörer. Rådet menar också att möjligheten för en 
enskild att i sådana sammanhang föra en skadeståndstalan vore önskvärd 
och att denna fråga således borde utredas vidare.147

 
 

5.1.4 Ds 2001:17, Konkurrens på lika villkor 
mellan offentlig och privat sektor 

I promemorian lades fram ett förslag på utformning av en 
konfliktlösningsregel som skulle reglera under vilka förutsättningar 
offentliga aktörer får bedriva försäljningsverksamhet148 Bestämmelsen var 
ett steg på vägen till att lösa de konkurrensneutralitetsproblem som kan 
uppstå i konkurrensen mellan offentliga och privata aktörer och som inte 
omfattas av förbuden i 6 eller 19 §§ KL.  Utredningen kom fram till att den 
nya bestämmelsens karaktär av komplement till förbuden i KL utgjorde 
övervägande skäl till att införa den nya bestämmelsen i KL.149 En ny 
paragraf, 32 a §, föreslogs därför införas i KL. Bestämmelsen, som föreslås 
                                                 
145 SOU 2000:117, s 148 ff.  
146 SOU 2000: 117, s 189 
147 SOU 2000:117, s 197ff.  
148 Ds 2001:17, s 30f. 
149 Ds 2001:17, s 39. 
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inriktas på konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet skall göra det 
möjligt att förbjuda särskilda ageranden från offentliga aktörer som bedriver 
verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur och i och med detta 
tillämpar ett förfarande som snedvrider konkurrensen alternativt hämmar 
förekomsten eller utvecklingen av konkurrensen.150 Bestämmelsen föreslås 
få följande lydelse: 
 
     Marknadsdomstolen får förbjuda ett offentligt företag att tillämpa ett 
visst förfarande av ekonomisk eller kommersiell natur vilket på ett sätt som 
är skadligt från allmän synpunkt 

1. snedvrider eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna 
för en effektiv konkurrens på marknaden, eller 

2. i annat avseende hämmar eller är ägnat att hämma 
förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. 

     Förbudet får omfatta inte bara ett visst angivet förfarande utan även 
förfaranden som väsentligen överensstämmer med det angivna. 
     Förbudet gäller omedelbart om något annat inte bestäms.151  
 
Den föreslagna bestämmelsen skulle således ge MD en rätt att förbjuda 
offentliga aktörer att bedriva näringsverksamhet som är skadlig ur allmän 
synpunkt. Vid avgörandet av om en verksamhet skall anses vara skadlig ur 
allmän synpunkt får en avvägning göras mellan de omständigheter som 
anförs till stöd för den offentliga aktörens agerande och intresset av att 
säkerställa en sund konkurrens. Av betydelse blir då den reella 
marknadseffekten av näringsverksamheten samt de direkta och/eller 
indirekta undanträngningseffekter som agerandet har eller vilken grad av 
hämmande verkan på nyetableringen som uppstår. Det bör även beaktas om 
det föreligger någon annan väg att tillgodose den offentliga aktörens intresse 
än just det förfarande som skadar konkurrensen.152 Vid avvägningen måste 
vidare hänsyn tas till bland annat huruvida den offentliga aktören är 
förpliktad att bedriva den aktuella verksamheten genom föreskrift i lag eller 
annan författning, huruvida verksamheten bedrivs på den offentliga sektorns 
traditionella område eller inom det traditionella näringslivsområdet samt 
huruvida agerandet är förenligt med särregleringar i allmänhet och KomL i 
synnerhet. Vad gäller det sistnämnda kan tilläggas att ett agerande som 
överträder den kommunala kompetens som stadgas i KomL och som 
därigenom saknar legitimitet i princip alltid måste anses konstituera 
skadlighet i konfliktlösningsregelns mening.153

 
Bestämmelsen skulle även kunna tillämpas i fall då den offentliga aktörens 
agerande är helt legitimt, under förutsättning att det förekommer speciella 
förfaranden som hämmar konkurrensen och som ej är försvarbara ur allmän 
synpunkt. Exempel på ett sådant fall skulle vara en offentlig verksamhet 
som bedrivs utan full kostnadstäckning, något som KomL inte hindrar, men 
som leder till bristande konkurrensneutralitet på en konkurrensutsatt 
                                                 
150 Ds 2001:17, s 39f.  
151 Ds 2001:17, s 13 f. 
152 Ds 2001:17, s 57 ff. 
153 Ds 2001:17, s 41 ff. 
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marknad.154 Tvärtom skulle inte heller varje form av säljförfarande som 
strider mot gällande regler leda till att ett säljbeteende bedöms som skadligt 
ur allmän synpunkt. För att ett rättsligt ingripande skulle kunna göras, skulle 
det kräva att saken är av viss vikt, medan agerandet kanske är av sådan art 
att det endast rör sig om ett mindre ekonomiskt värde.155

 
Det ovan sagda innebär inte att det generella konkurrensintresset alltid går 
före den offentliga aktörens intresse. Av vikt vid bedömningen är att man 
ser till agerandets långsiktiga verkningar och inte vad som sker på kort sikt. 
Skadas konkurrensen krävs att intresset av att agerandet fortgår har en 
verklig tyngd och är av en klart angelägen karaktär.156

 
Den nya regeln skulle inte heller den, precis som övriga KL, vara tillämplig 
på myndighetsutövning, utan enbart täcka verksamheter som omfattas av 
företagsbegreppet i KL.157 Som komplement till den nya konfliktlösnings-
regeln skulle också införas en 4 § i KL där en definition av offentligt företag 
ges.158 Till skillnad från övriga KL, som bygger på förbudsprincipen (vilken 
innebär att en sanktion utlöses för överträdelse av ett ständigt gällande 
generalförbud och för vad som redan skett), skulle emellertid den nya 
konfliktlösningsregeln bygga på missbruksprincipen. Denna princip innebär 
att för det fall den offentliga aktören agerar i strid med bestämmelsen åläggs 
denna att upphöra med beteendet.159 Vidare skulle större tyngd läggas vid 
själva konkurrenssnedvridningen som sådan och de effekter den får på 
själva konkurrensen, till skillnad från äldre lagstiftning som fokuserar på de 
ekonomiska följderna av ett konkurrenshämmande förfarande.160

 
Enligt den föreslagna konfliktlösningsregeln skulle privata näringsidkare 
kunna anmäla offentliga företag, vars agerande snedvrider konkurrensen, till 
KKV. KKV väcker därefter talan i MD. Nyss sagda innebär att ett införande 
av den nya konfliktlösningsregeln i KL också skulle lösa problemet med 
klagorätt. Genom paragrafens utformning skulle privata företag få rätt att 
klaga på offentliga aktörers verksamhet oavsett om de är 
kommunmedlemmar eller ej. Den nya bestämmelsen skulle också ge en 
möjlighet att överpröva en pågående verksamhet som grundas på redan 
lagakraftvunna beslut.161

 
Förslaget till en ny konfliktlösningsregel har i dagsläget, ännu inte antagit 
av riksdagen. 
 

                                                 
154 Ds 2001:17, s 55f. 
155 Ds 2001:17, s 77. 
156 Ds 2001:17, s 59. 
157 Ds 2001:17, s 26. 
158 För bestämmelsens exakta lydelse se Ds 2001:17, s 13. 
159 Ds 2001:17, s 29 f. 
160 Ds 2001:17, s 36. 
161 Ds 2001:17, s 40. 
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5.2 Rapporter från KKV  

5.2.1 Skattesubventioner, Underprissättning 
och Konkurrens – Vad krävs för ökad 
konkurrensneutralitet?  

Inom ramen för Underprissättningsutredningen fick KKV i uppdrag att, 
utifrån en genomgång av verkets ärenden som rör offentliga aktörer och 
klagomål om underprissättning, skattesubventioner och offentligt stöd, 
redogöra för sina erfarenheter av nämnda konkurrensproblem. KKV lade 
fram sin utredning i rapporten Skattesubventioner, Underprissättning och 
Konkurrens – Vad krävs för ökad konkurrensneutralitet? I uppdraget ingick 
också för KKV att ge förslag på hur bättre förutsättningar för 
konkurrensneutralitet kan uppnås.162

 
Enligt KKV måste man gå till botten med problemet med osund offentlig 
konkurrens för att uppnå lika villkor mellan privat och offentlig sektor. Att 
införa särskilda regler i syfte att minska de konkurrenssnedvridande effekter 
som offentliga aktörers underprissättning ger upphov till är, enligt KKV:s 
erfarenheter, inte ett effektivt sätt att lösa aktualiserade konkurrensproblem. 
En sådan lösning innebär endast att man kommer till rätta med symptomen 
av problemen men inte själva problemet i sig. En första åtgärd, enligt KKV, 
bör därför istället vara att klargöra vilka slags näringsverksamheter som 
offentliga aktörer får bedriva på konkurrensmarknader.163 Först när denna 
avgränsning har gjorts bör man ta tag i problemen med underprissättning. 
Vidare menade KKV i utredningen att möjligheterna att överklaga 
kommunala beslut bör utvidgas till samtliga berörda företag, när beslutet 
avser att kommunala enheter skall bedriva näringsverksamheter på en 
konkurrensmarknad eller att stöd skall utgå till särskilt företag.164

 
 I rapporten redovisas vidare ett 60-tal ärenden som handlagts av KKV 
mellan år 1992 och år 1995. Se mer om detta nedan under 6.1. 
 
 

5.2.2 Myndigheter och marknader, KKV:s 
rapportserie 2004:4 

I februari år 2004 fick KKV i uppdrag av regeringen att analysera och 
föreslå åtgärder för att ytterligare förbättra marknadens funktionssätt 
beträffande konkurrens mellan privata och offentliga aktörer.165

 

                                                 
162 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 5. 
163 Skattesubventioenr, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 8. 
164 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (1995), s 9. 
165 KKV:s rapportserie 2004:4, s 6. 
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KKV kom fram till samma slutsats som tidigare utredningar som gjorts på 
området, nämligen att konkurrensen mellan privat och offentlig sektor inte 
sker på lika villkor. Tillgänglig statistik visar att offentliga aktörer bedriver 
näringsverksamhet i en allt större omfattning, vilket resulterar i 
konkurrenssnedvridningar. En stor del av den offentliga närings-
verksamheten bedrivs ofta utan saklig grund.166  
 
De vanligaste problemen som uppstår när offentliga aktörer agerar på 
konkurrensutsatta marknader är, enligt KKV, följande: 
 
1/ Sammanblandning av myndighetsuppgifter med näringsverksamhet. När 
offentliga myndigheter, förutom att bedriva myndighetsutövning, även 
bedriver näringsverksamhet, kan den offentliga aktören lätt få ett övertag på 
konkurrensmarknaden genom den ställning som denne innehar i form av 
myndighetsutövare på området. 167

 
2/ Olika former av offentliga subventioner. Att offentliga aktörer kan 
finansiera sin näringsverksamhet med skattemedel etcetera och på så sätt 
hålla lägre priser än övriga marknadsaktörer ger dem en uppenbar 
konkurrensfördel. Samma sak gäller då offentliga och privata aktörer har 
olika förutsättningar vad gäller kapitalförsörjning och risktagande. 
 
3/ Problem förbundna med vidareutnyttjande av information och kompetens 
från myndighetsrollen. Konkurrensneutralitetsproblem uppstår vidare i fall 
där offentliga aktörer, i sin roll som myndighetsutövare, förfogar över 
information som sedan används i näringsverksamhet och då privata företag 
hade behövt samma möjlighet till tillgång till informationen. 
 
I KKV:s uppdrag ingick också att göra en uppföljning av Konkurrensrådets 
arbete. KKV följde upp de rekommendationer och yttranden som 
Konkurrensrådet gav under sin verksamhetsperiod. Både privata och 
offentliga aktörer som berördes av Rådets yttranden fick möjlighet att ge 
synpunkter på yttrandenas effekter. Av KKV:s genomgång följer emellertid 
att Rådets yttranden endast efterlevdes i ett fåtal fall. Av de 14 
rekommendationer som Konkurrensrådet gav under åren 2002-2003 så har 
till exempel de berörda offentliga aktörerna endast följt yttrandena i tre av 
dessa fall.168

 
KKV genomförde inom ramen för uppdraget även en egen undersökning där 
offentliga aktörer fick ge sina synpunkter på problemen med osund 
kommunal konkurrens. I syfte att klargöra i vilken utsträckning offentliga 
aktörer har en medveten strategi för att undvika att deras näringsverksamhet 
leder till att konkurrensen snedvrids, undersökte KKV hur vanligt 
förekommande det var bland offentliga aktörer att ha någon form av 
policydokument som reglerade detta. Resultatet av undersökningen visar att 
av 101 undersökta kommuner så saknade hela 82 kommuner en sådan 
                                                 
166 KKV:s rapportserie 2004:4 s 85 ff. 
167 KKV:s rapportserie 2004:4, s 102. 
168 KKV:s rapportserie 2004:4, s 86.  
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policy. Endast 4 kommuner hade en policy och övriga kommuner hade 
motsvarande material eller var på väg att införa en konkurrens-
neutralitetspolicy. 169

 
Med hänsyn till ovanstående undersökningar drog KKV slutsatsen att en 
frivillig lösning på problemet antagligen inte skulle få någon effekt. 
Lagstiftning torde därför vara en nödvändighet. Enligt verket behövs också 
en möjlighet att införa sanktioner vid lagöverträdelser, speciellt som ett 
flertal offentliga aktörer vid tidpunkten för utredningen agerade i strid med 
gällande riktlinjer och lagar. Vidare menade KKV att redan existerande 
regelverk måste kompletteras, då dessa inte är tillfyllest. Detta blir särskilt 
tydligt då offentliga aktörer i många fall struntar i att följa gällande 
lagstiftning och rekommendationer. 170

 
Som ett resultat av sitt arbete lade KKV i sin rapport fram följande förslag 
på hur konkurrensen mellan privata och offentliga aktörer kan förbättras: 
 
1/ Åtgärder bör vidtas för att tillförsäkra att gällande lagar och riktlinjer 
följs. Enligt KKV skulle en stor del av de konkurrensproblem som finns i 
dagsläget försvinna om kommuner och landsting skulle hålla sig inom 
ramarna för den kommunala kompetens som fastställs i KomL. I dagsläget 
bedrivs offentlig näringsverksamhet på konkurrensmarknader i en betydligt 
större utsträckning än vad som medges i KomL. Mot bakgrund av detta, 
samt det faktum att problemet inte verkar kunna lösas på frivillig väg, menar 
KKV att det behövs ett fortsatt arbete för att förtydliga i vilka situationer 
offentlig näringsverksamhet får bedrivas. Med anledning härav föreslog 
KKV en förstärkning av kontrollen att KomL:s kompetensregler efterlevs. 
Vidare menar KKV att en tillsynsmyndighet, förslagsvis länsstyrelserna 
alternativt Riksdagens ombudsmän, bör ges möjlighet att initiera en 
prövning i förvaltningsdomstol, angående frågan huruvida en verksamhet är 
förenlig med KomL eller ej. Denna möjlighet skulle leda till klarare 
riktlinjer avseende i vilka fall kommuner får bedriva viss verksamhet, vilket 
i sin tur skulle leda till effektiva marknadsförhållanden samt ha en positiv 
inverkan på konkurrensen till nytta för konsumenterna. Ett villkor för en 
sådan prövning skulle vara att myndigheten först hade samrått med berörd 
kommun. Enligt KKV bör regelverket även ge domstol möjlighet att förena 
förbudet med vite för att säkerställa att kommunen följer domstolens 
utslag.171

 
2/ Offentliga subventioner och transparens. En stor del av de föreliggande 
konkurrensproblemen kan hänföras till de snedvridningar av konkurrensen 
som uppkommer när offentlig näringsverksamhet på olika sätt 
subventioneras.172 Om offentlig näringsverksamhet skulle separeras 

                                                 
169 KKV:s rapportserie 2004:4, s 88. 
170 KKV:s rapportserie 2004:4, s 102 ff. 
171 KKV:s rapportserie 2004:4, s 108 f. 
172 Enligt KKV:s undersökning upplever ca 65 % av de undersökta företagen att 
subventionerade priser är det största konkurrensproblemet. Även flertalet av 
Konkurrensrådets mottagna ärenden rörde subventionering. 
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organisatoriskt från myndighetsuppgifterna skulle, enligt KKV, ett stort steg 
mot en lösning av problemet tas, då det skulle bidra till att subventionering 
blev lättare att upptäcka.  Som det ser ut i dagsläget är det, enligt KKV, 
svårt att komma till rätta med offentliga subventioner med hjälp av KL eller 
KomL.173 

 
3/ Renodling av myndighetsrollen. Enligt KKV vore det vidare önskvärt att 
den offentliga sektorn i största möjliga utsträckning slutade bedriva 
konkurrensutsatt verksamhet. Endast i vissa specialfall, såsom när det råder 
odelbarheter eller uppenbara stordriftsfördelar, är det acceptabelt att 
offentliga aktörer säljer varor och tjänster på konkurrensutsatta marknader. 
En sammanblandning av de två rollerna kan, enligt KKV, leda till att ett 
flertal konkurrensneutralitetsproblem uppkommer, bland annat uppstår en 
förtroendeförlust för myndigheten, vilken skulle kunna undvikas genom att 
verksamheterna hålls åtskilda. Enligt KKV bör möjligheten att införa en 
bestämmelse med sådan innebörd i KomL granskas närmare.174

 
4/ Förfogande över information. I fall då offentliga aktörer har till uppgift 
att samla in information bör desamma enbart få använda informationen vid 
försäljning av tjänster och varor i konkurrens med privata aktörer om denna 
också erbjuds konkurrerande företag på samma villkor. Är så ej fallet 
uppstår två allvarliga konkurrensstörningar dels genom att konkurrensen 
begränsas genom att endast den offentliga aktören får tillgång till materialet 
och dels genom att materialet, om det erbjuds även andra aktörer, kan 
erbjudas till ett högre pris än vad den offentliga aktören har betalat.175

 

5.2.3 Övriga utredningar från KKV  
Utöver ovan nämnda utredningar har KKV lagt fram ytterligare ett antal 
rapporter där man beskriver och analyserar den rådande 
konkurrenssituationen samt där man har lagt fram förslag på åtgärder för att 
lösa konkurrensneutralitetsproblemen mellan offentlig och privat sektor. 
Gemensamt för samtliga utredningar är kravet på förändring av nuvarande 
lagstiftning. Bland annat betonar KKV vikten av att lagstiftningen ändras så 
att företag ges bättre möjligheter att få prövat i domstol om en viss 
kommunal näringsverksamhet är förenlig med lagen. En annan viktig faktor 
för att komma till rätta med problemen, menar KKV, är att myndigheter 
som bedriver både myndighetsutövning och konkurrensutsatt verksamhet 
skall skilja verksamheterna åt organisatoriskt.176

 

                                                 
173 KKV:s rapportserie 2004:4, s 110 ff. 
174 KKV:s rapportserie 2004:4, s 105 ff. 
175 KKV:s rapportserie 2004:4, s 114. 
176 Se t.ex. rapporterna; Konkurrenshinder för småföretag, Konkurrensen i Sverige 2004 
och 2005, Vårda och skapa konkurrens 
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5.3 Rapporter från Svenskt Näringsliv 

5.3.1 Osund kommunal konkurrens 
På uppdrag av Svenskt Näringsliv har StudentKraft AB år 2005 och år 2006  
undersökt konkurrensneutraliteten i de svenska kommunerna. 2005 års 
rapport redovisades i januari år 2005 och bygger på 41 000 enkätsvar från 
företagare i Sveriges samtliga kommuner. Av undersökningen framgår att 
två av tre företagare upplever konkurrens från kommunal verksamhet. Tre 
av fyra anser att det rör sig om osund konkurrens, konkurrens som inte sker 
på lika villkor. Det finns också en stor irritation bland privata företagare 
gentemot det faktum att kommuner i stor utsträckning sysslar med sådant 
som ligger långt utanför deras traditionella verksamhetsområde.177

 
Av rapporten framgår att de främsta konkurrenssnedvridningarna sker 
genom sammanblandning av roller, korssubventionering, subventionering 
till utvalda aktörer samt överskottsförsäljning.178 Det framgår vidare att de 
branscher där osund konkurrens är vanligast förekommande är fastigheter, 
uthyrning och företagstjänster, bygg och anläggning samt hotell och 
restaurang. Värt att notera är att det alltså är vanligast med osund 
konkurrens på områden där det redan finns en fungerande marknad.179

 
Svenskt Näringslivs rapport ger också tydligt uttryck för att det finns en stor 
andel av den kommunala näringsverksamheten som inte finns representerad 
i befintlig statistik. Exempelvis så finns det 28 registrerade kommunala 
företag inom bygg- och anläggningsbranschen. Av den gjorda 
undersökningen framkommer emellertid att det finns hela 164 fall där 
kommuner driver verksamhet på osunt sätt i bygg- och 
anläggninsbranschen. Ett annat exempel är hotell- och restaurangbranschen 
där det finns 29 kommunala bolag registrerade men där det i rapporten 
framkommit 160 olika fall på osund kommunal konkurrens.180

 
Svenskt Näringslivs lösning på problemen är att de offentligt ägda företagen 
avvecklas och att kommuner endast tillåts bedriva näringsverksamhet i 
undantagsfall. Försäljning av överskott skall vidare endast få ske i 
undantagsfall och då genom en inrättning som är fristående från kommunen. 
Tillfälliga överskott skall inte säljas direkt till konsumenter, utan ska i första 
hand säljas till privata företagare efter anbud. Kommuner bör avskaffa 
avgifter, bidrag och regleringar som snedvrider konkurrensen. Det allmänna 
skall i så stor utsträckning som möjligt använda upphandling i konkurrens 
för varor och tjänster som bäst lämpar sig för kollektiv konsumtion.181

 

                                                 
177 Osund kommunal konkurrens (2005), s 13. 
178 Osund kommunal konkurrens (2005), s 8 ff. 
179 Osund kommunal konkurrens, (2005), s 13. 
180 Osund kommunal konkurrens (2005), s 13 f. 
181 Osund kommunal konkurrens (2005), s 21 f. 
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5.3.2 Konkurrensutsätt den offentliga sektorn, 
Årsrapport 2006 
Svenskt Näringsliv pekar i denna rapport på vilka allvarliga konsekvenser 
en alltför dominerande offentlig sektor kan ha för den svenska ekonomin. 
Ökad privat produktion på det allmännas uppdrag skulle resultera i ökad 
tillväxt, effektivare resursutnyttjande och kvalitetshöjningar.182 En ökad 
konkurrensutsättning skulle också bidra till ökad valfrihet, större 
tillgänglighet samt en bättre möjlighet att möta individuella behov hos 
medborgarna. 183

 
I rapporten betonas vikten av att staten, förutom att granska privata företags 
konkurrensbeteende, även måste garantera konkurrensneutralitet mellan 
offentliga och privata företag. Detta bör göras genom en effektiv 
kontrollfunktion vad gäller offentligt bedriven näringsverksamhet, samt 
införandet av effektiva sanktioner för att minska överträdelser av 
lagstiftningen.184

 

5.3.3 Osund konkurrens – kommunalt 
företagande för miljarder 
I mars år 2006 presenterade Svenskt Näringsliv ännu en utredning som visar  
att privata och offentliga aktörer fortfarande bedriver näringsverksamhet 
under mycket skilda förutsättningar. Rapporten visar den omöjliga 
konkurrenssituation som uppstår för småföretagare när kommuner 
marknadsför varor och tjänster på samma marknader som privata företag, 
men med marginaler som privata aktörer omöjligt kan hålla. Syftet med 
studien var att mer specifikt än vad som gjorts tidigare kartlägga 
omfattningen av och inriktningen på den kommunala 
näringsverksamheten.185

 
Undersökningen visar att den totala omsättningen i kommunala bolag under 
år 2004 uppgick till 126 miljarder kronor. Denna siffra motsvarar cirka 2,5 
procent av den totala näringsverksamheten som bedrivs i aktiebolag i 
Sverige.186 Vidare framgår av att svenska kommuner omsätter cirka 400 
miljoner årligen inom hotell och restaurangbranschen. Byggbranschen 
omsätter närmare 1,7 miljarder kronor.187  
 
31 kommuner studerades mer ingående i ett försök att se hur stor del av 
kommunens intäkter som härrör från näringsverksamhet som bedrivs på 
konkurrensmarknader. Genom att titta på marknadsandelen hos de 

                                                 
182 Konkurrensutsätt den offentliga sektorn (2006), s 7. 
183 Konkurrensutsätt den offentliga sektorn (2006), s 12 f. 
184 Konkurrensutsätt den offentliga sektorn (2006), s 5. 
185 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 3. 
186 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 9. 
187 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 9 ff. 
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kommunala aktiebolagen och därefter särskilja de intäkter som genererats av 
verksamheter som ej härstammar från försäljning till den egna kommunala 
förvaltningen, egna kommunala bolag eller genom offentliga bidrag, har 
Svenskt Näringsliv kunnat härleda 1,9 miljarder kronor direkt till 
verksamheter som konkurrerar med privata företag på ett 
konkurrenssnedvridande sätt och som därmed faller inom definitionen för 
osund konkurrens. 188

 
Inom följande branscher är det, enligt undersökningen, särskilt vanligt att 
kommuner bedriver näringsverksamhet som inte kan motiveras utifrån ett 
lokalt allmänintresse:  
 
 
Turism; det är inte ovanligt att kommuner, i ambitionen att locka till sig 
turister, skadar den lokala privata turistnäringen genom att till exempel driva 
campingplatser och hotell i egen regi. Vidare tjänar kommunerna pengar på 
att bedriva olika former av förmedlingstjänster, det kan exempelvis röra sig 
om att kommuner tar betalt för att boka hotellnätter. Konferensverksamhet; 
genom att erbjuda kongress- och konferensverksamhet på den öppna 
marknaden genererar kommuner intäkter. Vad gäller restauranger så ser 
Svenskt Näringsliv främst två problemområden. Det ena rör restauranger 
som bedrivs i utbildningssyfte och som även erbjuder sina tjänster externt, 
till exempel i form av catering- och beställningsuppdrag. Det andra 
problemet rör restauranger som bedrivs i anslutning till äldre- och 
serviceboenden, men som även är öppna för allmänheten. När det gäller 
café- och bageriverksamhet så bedrivs sådan ofta som en del i ett 
arbetsmarknadsprojekt i syfte att ge sysselsättning åt arbetslösa och 
funktionshindrade. Detta hindrar dock inte att marknadskrafterna sätts ur 
spel och enligt Svenskt Näringsliv borde kommunerna istället samarbeta 
med privata företag för att slussa ut arbetslösa i riktiga företag. En annan 
bransch i vilken den kommunala närvaron är svår att motivera är 
åkeribranschen. Speditions- och åkeriverksamhet förekommer inom både 
kommunala bolag och förvaltningar trots att det är en välutvecklad bransch 
med många privata aktörer. Vidare uppstår konkurrensneutralitetsproblem 
då kommuner bedriver gymverksamhet i kommunala simhallar. Till skillnad 
från simhallar som på grund av att de sällan är lönsamma att bedriva i privat 
regi, anses utgöra ett allmänt intresse finns det vanligtvis flera privata 
gymanläggningar i kommunerna, vilket gör att de kommunala gymmen 
konkurrerar direkt på den öppna marknaden. Kommunala bilverkstäder, 
tryckerier och fastighetsbolag nämns som exempel på andra utsatta 
branscher.189

 
För att komma tillrätta med konkurrensproblemen föreslår Svenskt 
Näringsliv, precis som tidigare utredningar på området, att följande åtgärder 
vidtas. Offentlig näringsverksamhet bör avvecklas och skall endast få 
bedrivas i undantagsfall. Vidare bör kommunerna avskaffa avgifter, bidrag 
och regleringar som snedvrider konkurrensen.  I rapporten betonas också 
                                                 
188 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 9 ff. 
189 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 14 ff. 
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vikten av att kommuner och landsting följer lagen. Det faktum att dagens 
lagstiftning saknar sanktionsmöjligheter bidrar till att kommuner fortsätter 
att bedriva osund verksamhet.190

 
 

5.4 Sveriges Kommuner och Landsting 
SKL är ett samverkansorgan för Svenska Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet och har bland annat till uppgift att utveckla den 
kommunala självstyrelsen med stort handlingsutrymme och stark 
medborgerlig förankring, vara en aktiv bevakare av medlemmarnas 
intressen nationellt och internationellt samt utgöra en nationell politisk arena 
för kommun- och landstingspolitik.191

 
SKL har inte publicerat några rapporter eller utredningar som rör de 
konkurrensneutralitetsproblem som uppsatsen behandlar. Däremot har SKL 
kommenterat några av de utredningar som har lagts fram rörande problemet 
med osund kommunal konkurrens. Bland annat menar SKL att många 
kommunala verksamheter bedrivs i syfte att hjälpa arbetslösa och 
funktionshindrade till en meningsfull sysselsättning. Vidare bedriver 
kommuner verksamheter som det inte går att få lönsamhet i, vilket innebär 
att verksamheten inte skulle kunna bedrivas i privat regi.192

 
Svenskt Näringslivs senaste rapport ”Osund konkurrens – kommunalt 
företagande för miljarder” kommenterar SKL på följande sätt. Enligt SKL 
bryter kommuner inte mot KomL genom att driva exempelvis caféer eller 
turistverksamhet i egen regi. SKL menar att kommunerna har rätt att bedriva 
sådan näringsverksamhet då det handlar om ett tillvaratagande av 
medborgarnas intressen och att det dessutom ofta finns goda skäl att starta 
upp en kommunal verksamhet.  I de allra flesta fall handlar det om att svara 
upp mot lagstadgade skyldigheter eller att tillhandahålla en viss servicenivå 
för invånarna. Det gäller inte minst de kommunala företagen som oftast 
driver verksamheter med en tydlig politisk prägel, som till exempel bostads- 
och energiförsörjning eller infrastruktur. Enligt SKL gynnar kommunal 
verksamhet också de privata företagarna i kommunen. Ett hotell i en 
glesbygdskommun kan vara en förutsättning för ett fungerande näringsliv, 
samtidigt som det är omöjligt för en privat aktör att få lönsamhet i 
verksamheten. I många fall ser företagare gärna att kommunen startar en 
verksamhet som underlättar för näringslivet även om det inte är kommunens 
uppgift. Håkan Sörman, VD för Svenskt Näringsliv, menar att det 
förkommer att lokala företagare i en sådan situation förespråkar att 
kommunen går in och startar en verksamhet för att underlätta för det lokala 
näringslivet. På Svenskt Näringsliv håller man dock med om att det ligger i 

                                                 
190 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder (2006), s 27. 
191 http://www.skl.se/artikel.asp?C=3335&A=11736 2006-02-20 
192 http://www.skl.se/artikel.asp?A=12125&C=4799&ArticleVersion=5, 2006-02-20 
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kommunernas intresse att främja en sund konkurrens och ett levande 
näringsliv inom den egna kommunen.193

 
 

                                                 
193 http://www.skl.se/artikel.asp?C=361&A=21704 2006-02-20 
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6 Praxis 

6.1 KKV:s ärenden 
KKV har under sina verksamhetsår handlagt ett stort antal ärenden som rör 
konkurrensförhållandena mellan privat och offentlig sektor. Klagomålen har 
framförallt rört en påstådd snedvridning av konkurrensen till följd av att 
kommuner agerar på traditionella konkurrensmarknader. I många fall har 
också den klagande parten framhållit att det rör sig om underprissättning 
från den offentliga aktörens sida. Noteras bör även att det är KKV:s 
uppfattning att antalet anmälda fall endast utgör en bråkdel av den sannolika 
omfattningen av problemet.194 Enligt KKV undlåter flertalet privata 
näringsidkare att anmäla osund konkurrens dels för att en anmälan kan antas 
leda till minskade möjligheter att i framtiden göra affärer med den offentliga 
sektorn och dels för att man känner till de små möjligheterna som finns att 
få rättelse med stöd av KL.195  
 
 I samband med att Underprissättningsutredningen inleddes år 1994 gavs 
KKV i uppdrag att redovisa sina erfarenheter av att, med stöd av KL, pröva 
de konkurrensbegränsningar som kan uppkomma då offentliga aktörer ägnar 
sig åt underprissättning och olika former av offentlig stödgivning samt 
därtill närliggande konkurrensproblem. I rapporten redovisade KKV en 
genomgång av de fall som verket hade handlagt mellan åren 1992-1995. 
Flertalet fall rörde situationer där offentliga aktörer anmäldes för att bedriva 
näringsverksamhet på områden som traditionellt anses tillhöra näringslivet 
samt att verksamheten bedrevs till priser som understiger normalpriserna. 
De anmälda fallen har bland annat rört en vårdcentral som erbjöd 
företagshälsovård till priser långt under vårdcentralens självkostnader, 
underprissättning av kommunal friskvårdsverksamhet, tvätteritjänster, 
gaturenhållning och sophantering, försäljning och service av brandredskap 
samt ett landstings erbjudande om avgiftsfri vuxentandvård.196

 
I flertalet av ovan nämnda fall kom KKV fram till den slutsatsen att 
missbruket inte gick att komma åt med hjälp av KL. I huvuddelen av fallen 
var anledningen till detta att den offentliga aktören inte ansågs ha 
dominerande ställning på den relevanta marknaden. En kommunal aktör kan 
därigenom hålla låga priser utan att träffas av KL:s förbud. I de få fall en 
dominerande ställning kunde sägas föreligga gick det inte att visa att avsikt 
att slå ut sina konkurrenter förelåg hos den offentliga aktören och det så 
kallade avsiktskriteriet var därmed inte uppfyllt. Vid bedömningen av om 
sådan avsikt föreligger spelar vinstintresset en viktig roll. Det är ofta svårt 
att koppla ett sådant vinstmotiv till offentliga aktörers underprissättning.197

                                                 
194 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 23. 
195 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 50. 
196 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 24 ff. 
197 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 48. 
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KKV konstaterade vidare att det har varit svårt att slå fast i vilka situationer 
underprissättning verkligen föreligger. Anledningen till detta är att 
offentliga redovisningssystem inte är anpassade till vad som krävs i en 
konkurrenssituation. Det har, för KKV, varit mycket resurskrävande att 
klarlägga de faktiska kostnaderna för tillhandahållandet av en viss vara eller 
tjänst.198

 
En tredje och mycket viktig slutsats av KKV:s utredning var att det ofta är 
oklart vilka regler och förutsättningar som gäller för offentliga aktörer när 
dessa agerar på konkurrensmarknader. KomL förbjuder visserligen 
kommuner att bedriva spekulativ verksamhet, men praxis på området är 
knapphändig och befintliga överklaganderegler gör det också svårt för 
privata företag som drabbas av osund konkurrens att få rättelse med stöd av 
KomL. 199

 
Sammanfattningsvis menade KKV att befintliga lagar på området inte kunde 
anses tillräckliga för att komma till rätta med de 
konkurrensneutralitetsproblem som kan uppkomma vid konkurrens mellan 
privat och offentlig sektor och att det är viktigt att bättre förutsättningar 
skapas för lösning av problemen. Enligt KKV:s erfarenheter är det, redan 
som det är, svårt att slå fast att underprissättning verkligen förekommer när 
det rör sig om privata aktörer vars beteende i huvudsak styrs av ekonomiska 
intressen. Verket menar därmed att det kommer att bli särskilt svårt att 
fastställa underprissättning enligt KL när prövningen gäller offentliga 
aktörer. Enligt KKV är det viktigt att långsiktiga och kraftfulla regler 
fastställs när det gäller offentlig näringsverksamhet som bedrivs på 
konkurrensmarknader. Det krävs ett klargörande beträffande vilka 
verksamheter som offentliga aktörer får bedriva i konkurrens med privata 
företag. Enligt KKV:s principiella inställning bör offentliga aktörer inte få 
bedriva näringsverksamhet på sådana varu- och tjänsteområden där det finns 
en fungerande konkurrens.200 Vidare menar KKV att regler bör införas som 
innebär att det inte blir tillåtet för offentliga aktörer att subventionera 
verksamheter, varken direkt eller indirekt, som bedrivs på 
konkurrensmarknader. KKV framförde i rapporten också en önskan om en 
utvidgad möjlighet för berörda företag att överklaga kommunala beslut när 
beslutet avser att kommunala enheter skall driva näringsverksamhet på en 
konkurrensmarknad eller att stöd skall utgå till enskilt företag.201

6.2 Konkurrensrådets ärenden 
Under åren 1997 till 2003 inkom till Konkurrensrådet ett antal klagomål och 
kritik mot offentliga aktörers agerande i konkurrenssituationer. En del av 
Rådets funktion under denna period var att lämna rekommendationer till 

                                                 
198 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 48. 
199 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 48 f. 
200 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), 55 f. 
201 Skattesubventioner, Underprissättning och Konkurrens (2005), s 57 ff.  
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offentliga aktörer beträffande hur de bör agera för att minska de 
konkurrenssnedvridningar som uppstår till följd av deras agerande. 
Rekommendationerna har endast varit av rådgivande karaktär, det vill säga 
det har varit upp till var och en av de offentliga aktörerna att följa råden 
eller inte.202 Nedan kommer en genomgång av utvalda ärenden att göras.  
 

6.2.1 Överskottsförsäljning  
Merparten av klagomålen har rört offentlig näringsverksamhet som bedrivs 
inom det traditionella näringslivsområdet. I några av dessa fall har Rådet 
kommit fram till att det rör sig om så kallad kompetensenlig 
överskottsförsäljning av varor och tjänster. Generellt gäller att möjligheten 
för offentliga aktörer att sälja av varor och tjänster på den öppna marknaden, 
med motiveringen att det rör sig om överskottskapacitet, är starkt begränsad. 
Detta framgår i rättspraxis, bland annat av fallet RÅ 1993 ref 12, där det 
sades att extern försäljning av tvätteritjänster som normalt faller utanför den 
kommunala kompetensen godtas under en övergångsperiod, då det under 
perioden inte bedömdes möjligt att anpassa volymen på denna 
kapitalintensiva verksamhet i samma takt som efterfrågan minskade. 
Således utgjorde överskottsförsäljningen ett sätt att bättre utnyttja tillgänglig 
kapacitet under avvecklingsperioden.  
 
Rådet har i flertalet ärenden som rör just överskottsförsäljning hänvisat till 
ovan nämnda rättsfall. När det gäller till exempel produktion av 
växtprodukter så har Rådet ansett att det med hänsyn till att sådan 
verksamhet är svår att dimensionera får anses rimligt att kommunen ska 
kunna sälja uppstått överskott i efterhand, under förutsättning att kommunen 
kan visa på att det verkligen är fråga om ett oförutsett och tillfälligt 
överskott. I det aktuella fallet betonade Konkurrensrådet emellertid att det 
faktum att försäljning och marknadsföring av växterna skedde före och 
under säsongen, innan det gick att fastställa huruvida ett överskott skulle 
uppkomma eller ej samt det faktum att kommunen hade haft permanenta 
överskott av sin växtodling under ett antal år gjorde att försäljningen inte 
var förenlig med kravet på konkurrensneutralitet. Rådet uppmanade därför 
kommunen att anpassa sin verksamhet till kommunens egna behov och 
endast sälja till externa kunder när det i efterhand fastställts att en 
produktion har gett ett överskott.203  
 
Flera av Rådets ärenden rörde överskottskapacitet av städtjänster. Här har 
Rådet intagit den ställningen att det i sådan verksamhet är förhållandevis lätt 
att planera dimensioneringen för det egna behovet och att extern försäljning 
av sådana tjänster därför inte kan ses som tillfällig överskottskapacitet.204 
Emellertid har Rådet, i ett specifikt ärende, ansett att trots att extern städning 
är en verksamhet som står i strid med KomL:s kompetensbestämmelser så 
bör undantag från denna princip medges i fall där det rör sig om städning av 
                                                 
202 SOU 2000:117, s 189. 
203 Dnr 19/98. 
204 Dnr 17/98. 
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allmänna utrymmen i ett så kallat kontorshotell och där hyresgästerna 
önskade att kommunen även utförde städningen av deras privata utrymmen. 
Rådet menade att då det rörde sig om så pass små ytor (12-20 kvm) så fick 
det uppfattas som opraktiskt och ineffektivt att vardera hyresgäst skulle 
behöva anlita en privat städfirma. Undantag borde därför i det här särskilda 
fallet göras från den kommunala kompetensen.205

 

6.2.2 Permanent försäljning av varor och 
tjänster på den öppna marknaden 
I flera av Konkurrensrådets yttranden har det rört sig om offentliga aktörer 
som bedrivit extern försäljning av varor och tjänster på 
konkurrensmarknader utan att det rör sig om tillfällig överskottsförsäljning. 
I ett av fallen anmäldes Borås Servicekontor för att bedriva 
konkurrenssnedvridande verksamhet. Servicekontoret var en förvaltning 
inom kommunen som bland annat bedrev extern försäljning av svets- och 
smidesarbeten, uppsättande och reparering av staket, räcken och lekredskap, 
blästring och lackering av fordon, olika typer av elinstallationer, 
trädgårdstjänster med mera. Konkurrensrådet kom fram till att det inte 
kunde anses tillhöra en kommuns uppgift att på en extern marknad sälja 
ovan nämnda tjänster. Tjänsterna bedömdes därför stå i strid med den 
kommunala kompetensen och Rådet rekommenderade kommunen att 
upphöra med försäljningen. Viktigt att notera är att det i fallet rörde sig om 
en permanent verksamhet där man genom en medveten strategi 
dimensionerat verksamheten för att sälja även till externa kunder.206  
 
I ett annat ärende kritiserades ett kommunalt bolag som bedrev uthyrning av 
industrilokaler. Bolaget riktade dessutom selektiva erbjudanden om sänkt 
hyra åt vissa hyresgäster. Konkurrensrådet började med att konstatera att 
kommuner generellt sett inte har någon uppgift att hålla det enskilda 
näringslivet med lokaler. I rättspraxis har dock godtagits att kommunerna 
tillgodoser hantverkets och småindustrins behov av lokaler under 
förutsättning att verksamheten inte inriktas på enskilda näringsidkare. I det 
aktuella fallet ansåg Rådet att tillhandahållandet av lokaler rymdes inom den 
kommunala kompetensen. Däremot påpekade Rådet det faktum att det 
kommunala bolaget hade gått med förlust de tre senaste åren, varav två av 
dessa underskott varit väntade och budgeterade. Detta ansåg Rådet vara 
oförenligt med konkurrensneutralitet och rekommenderade därför 
kommunen att – i enlighet med Konkurrensrådets redovisade riktlinjer i 
SOU 2000:117 – komplettera det ekonomiska målet för bolaget med ett 
klargörande att verksamheten skulle komma att omprövas om det 
ekonomiska målet inte uppfylldes under en längre period.207  
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När det gäller extern försäljning av företagshälsovård har Rådet i ett ärende 
prövat huruvida det kan röra sig om överskottsförsäljning. Rådet konstaterar 
att rättspraxis i princip inte godtar annan överskottsförsäljning än sådan som 
är av tillfällig art, och som sker i syfte att bättre utnyttja kapitalintensiva 
anläggningar i situationer då efterfrågan snabbt vikit. I det aktuella fallet 
fick extern försäljning av företagshälsovård anses ha en sådan karaktär att 
den kunde betraktas som permanent överskottsförsäljning som därmed 
borde upphöra. Rådet betonade att det inte finns något som talar för att 
extern försäljning av företagshälsotjänster är hävdvunnen av tradition. Det 
finns inte heller någon speciallagstiftning som ger landstingen rätt att sälja 
företagshälsovård på den externa marknaden.208

 
Vad gäller försäljning av larmtjänster har Konkurrensrådet konstaterat att 
när en Räddningstjänst erbjuder externa kunder larmtjänster av sådan 
karaktär att det inte är aktuellt att räddningstjänsten skall svara för någon 
form av utryckning, det vill säga dess enda funktion blir att vidarebefordra 
larmet till exempelvis jourmontörer och liknande så torde detta strida mot 
den kommunala kompetensen.209

 
En kommunal resebyrå kritiserades i ett av Rådets ärenden för att bedriva 
samma typ av försäljning av utlandsresor och båtresor som en privat 
konkurrent. Försäljningen skedde dessutom mot provision från en annan 
resebyrå. Konkurrensrådet fastställde att varken vanlig resebyråverksamhet 
eller försäljning mot provision åt resebyråer kan ses som en traditionell 
kommunal uppgift. Principiellt kan det emellertid i undantagsfall finnas skäl 
för kommuner i glesbygdsregioner att bedriva verksamhet som normalt inte 
faller under den kommunala kompetensen, under förutsättning att privata 
initiativ saknas. Då det fanns privata alternativ i detta fall och då man hade 
framhållit att man var beredd att överlämna verksamheten till ett mer 
etablerat företag på området rekommenderade Rådet att verksamheten skulle 
tas över av privata näringsidkare.210

 
Vad gäller försäljning av bageriprodukter som sker via gymnasieskolor och 
där produkterna är ett resultat av utbildningen, har Rådet konstaterat att 
sådan försäljning får anses rimlig med hänsyn till att produktionen under 
alla omständigheter kommer till stånd och att alternativet är att kassera 
produkten ifråga. Konkurrerande företag får, enligt Rådet, tolerera denna 
försäljning, särskilt som utbildningen är nödvändig för att bagerier i 
framtiden skall kunna rekrytera utbildad personal till sina företag. En 
förutsättning är emellertid att försäljningen enbart sker i direkt anslutning 
till skolan och som en naturlig följd av utbildningen.211 På samma sätt har 
Konkurrensrådet accepterat att viss lunchförsäljning bedrivs på den externa 
marknaden då maten producerats vid en yrkesskola som har kockutbildning. 
Det rör sig här om en oundviklig överskottsförsäljning. En grundläggande 
förutsättning för att försäljningen skall tillåtas är dock att överskottet enbart 
                                                 
208 Dnr 36/98 
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är en konsekvens av själva utbildningen och inte av affärsskäl. 
Överskottsförsäljningen får vidare inte vara av större omfattning än vad som 
är absolut nödvändigt för att kunna bedriva utbildningen i fråga.212

 
I fallet (dnr 16/03) ifrågasattes en kommuns försäljning av konferenstjänster 
på den öppna marknaden. Konkurrensrådet gjorde bedömningen att 
lagstiftningen inte ger någon tydlig vägledning när det gäller att avgöra 
huruvida den ifrågasatta verksamheten är förenlig med den kommunala 
kompetensen eller ej. Klart är dock att en kommersiell konferensverksamhet 
inte kan anses vara en naturlig uppgift för en kommun. Ett undantag från 
den regeln kan vara drivande av exempelvis ett stadshotell, för det fall 
verksamheten skulle vara av central betydelse för kommunens näringsliv. Så 
var dock inte fallet här. Enligt Rådet var det inte konstigt att kommunen 
önskade tillhandhålla lokaler för föreningsliv i kommunen. Det borde 
emellertid gå att organisera verksamheten på ett sådant sätt att eventuella 
konkurrensneutralitetsproblem motverkades. Kommunen rekommenderades 
därför att upphandla konferensverksamheten i ett anbudsförfarande. 
 
Falköpings kommuns folkbibliotek har av en konkurrent kritiserats för att 
bedriva uthyrning av videofilmer. Konkurrenten invände inte mot att 
biblioteket hyrde ut så kallade kulturfilmer, men däremot mot att biblioteket 
hyrde ut populära underhållningsfilmer i konkurrens med privata företag. 
Dessutom skedde uthyrningen till ett mycket lågt pris. Rådet konstaterade 
att uthyrning av videofilmer inte nämns som en möjlighet vare sig i 
bibliotekslagen eller i dess förarbeten. Dock torde videouthyrning kunna ses 
som ett exempel på ”kulturell verksamhet i övrigt” i enlighet med 
bibliotekslagen. Det får då också anses tillåtet att ta ut ett pris på tjänsten 
ifråga. När bibliotek hyr ut samma videofilmer som videobutiker 
tillhandahåller uppstår konkurrensneutralitetsproblem. Det får därför, enligt 
Rådet, ses som rimligt att biblioteken endast bedriver videouthyrning som 
ett komplement till det kommersiella utbudet. Rådet är medvetet om att det 
kan bli svårt att göra denna gränsdragning mellan kommersiella filmer 
respektive kulturfilmer. Utgångspunkten bör därför vara att biblioteken 
undviker de filmer som de lokala videobutikerna tillhandahåller.213

 

6.2.3 Anknytande verksamheter 
Konkurrensrådet mottog vidare ett antal klagomål från privata gymföretag 
som ifrågasatte att kommuner bedriver olika former av 
friskvårdsverksamhet i de kommunala simhallarna. Det kan till exempel röra 
sig om gym, aerobics, spinning och vattengymnastik. Konkurrenterna ansåg 
att det inte går att konkurrera med den kommunala verksamheten då 
priserna för de kommunala friskvårdstjänsterna är lägre än 
marknadspriserna, samtidigt som simhallarna delvis är skattefinansierade.  
Konkurrensrådet konstaterade att frågan om lagenligheten av att kommuner 
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bedriver gymverksamhet i simhallar inte har prövats i praxis, men enligt 
Konkurrensrådets uppfattning bör gymverksamheten i normalfallet anses ha 
en sådan anknytning till simhallsverksamheten att den sannolikt är laglig. 
Emellertid är kommuner inte på något sätt skyldiga att tillhandahålla tjänster 
av detta slag och när man ändå gör det vid simhallarna uppkommer ett 
konkurrensneutralitetsproblem. Att ta ut priser som understiger de faktiska 
kostnaderna är också förenligt med KomL.  Ofta bedrivs verksamheten utan 
något sedvanligt krav på att den skall täcka sina egna kostnader. Några 
ekonomiska mål ställs sällan upp och inte heller sker någon tydlig 
ekonomisk särredovisning av dessa tjänster, trots att de bjuds ut i 
konkurrens på den öppna marknaden. Konkurrensrådet konstaterade därmed 
att kommunal drift av gymverksamhet i simhallar i vissa fall kan leda till 
konkurrensstörningar. Konkurrerande företag kan drabbas av ekonomiska 
problem vilket i sin tur kan leda till ökad arbetslöshet. Konkurrensrådet 
uppmanade därför kommunerna att försöka hitta andra vägar än egen regi 
för att undvika konkurrensstörningar, till exempel upphandling genom ett 
anbudsförfarande. Först om det inte inkommer något konkurrenskraftigt 
anbud bör det ankomma på kommunen att bedriva ifrågavarande 
verksamhet.214

 

6.2.4 Offentliga subventioner 
Vissa fall behandlade det problem som uppstår när kommuner ger offentligt 
stöd till enskilda näringsidkare. Hultfreds kommun har i ett ärende 
kritiserats för att till ett fåtal hotell och restaurangföretag inom kommunen,  
ge ekonomiskt stöd i form av lokalhyror under kommunens självkostnad. 
Konkurrensrådet drog emellertid den slutsatsen att de subventionerade 
hotellen var de enda hotell i kommunen som hade möjlighet att anordna 
kurser och konferenser och samtidigt erbjuda övernattningsrum av 
godtagbar standard. Utan kommunalt stöd skulle inga hotell i kommunen 
kunna erbjuda denna centrala funktion för kommunen och dess näringsliv. 
Detta innebar, enligt Rådet, att det fanns legitima skäl för kommunen att 
säkerställa tillgången på hotell med nämnd kvalitet.215

 

6.2.5 Uppföljning av Konkurrensrådets ärenden 
I Konkurrensrådets arbete ingick också att göra en utvärdering av de givna 
yttrandena och rekommendationerna för att se hur den nuvarande 
”frivillighetsvägen” hade fungerat. Uppföljningen visade att endast i ett fåtal 
fall hade de offentliga aktörerna helt eller delvis rättat sig efter 
rekommendationerna, varför de hade haft en begränsad effekt.216 Av de 32 
yttranden som gjordes under perioden 2002 till 2003 innehöll 14 någon form 
av rekommendation. Endast i tre av dessa fall åtföljdes rekommendationen. 
Yttrandena har var således helt utan effekt i 11 av fallen. I två situationer 
                                                 
214 Se till exempel Rådets yttrande i dnr 28/98, 22/02 och 2/03. 
215 Dnr 1/01. 
216 SOU 2000:117, s 15.  
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ledde den offentliga näringsverksamheten även till att privata företagare 
tvingades upphöra med sin verksamhet.217

 
 
 
 
 
 

                                                 
217 KKV:s rapportserie 2004:4, s 87.  I en bilaga till KKV:s rapport 2004:4, ger professor 
Alf Bohlin en bedömning av problemen ur ett kommunalrättsligt perspektiv. Efter en 
genomgång av Konkurrensrådets yttranden menar Bohlin att det finns ett flertal kommuner 
som bedriver verksamhet som strider mot de kommunalrättsliga principer som slås fast i 
KomL. Bohlin belyser också problemet att det i KomL saknas föreskrifter om sanktioner 
mot tredskande kommuner. Se vidare KKV:s rapportserie 2004:4, s 145 f. 
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7 Diskussion & Slutsats 
Under senare tid har allt fler offentliga aktörer börjat agera på marknader 
som traditionellt ansetts tillhöra näringslivet. Trots att den offentliga 
försäljningen av varor och tjänster på konkurrensmarknader motsvarar 
relativt låga volymer om man ser till näringslivets totala omsättning, kan det 
ändå resultera i påtagliga störningar för det lokala näringslivet, framförallt 
för småföretagare som har en svagare marknadsposition och därför ofta 
påverkas mycket starkt av kommunala aktörers närvaro på den lokala 
marknaden. För mindre företag kan konkurrens från offentligt håll de facto i 
längden vara avgörande för företagets överlevnad. Det är också viktigt att 
komma ihåg att det finns ett stort mörkertal vad gäller omfattningen av 
kommunalt bedriven näringsverksamhet. Endast näringsverksamhet som 
bedrivs i bolagsform finns redovisad i tillgänglig statistik vilket gör det svårt 
att uppskatta den totala omfattningen av offentligt bedriven 
näringsverksamhet. 
 
Enligt KomL har kommuner endast rätt att bedriva näringsverksamhet om 
den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt 
medlemmarna i kommunen. Det måste således föreligga ett allmänintresse 
att verksamheten ifråga bedrivs. Vissa undantag finns emellertid. 
Exempelvis har kommuner rätt att sälja tillfälliga och oförutsedda överskott 
från den interna verksamheten på den öppna marknaden, även om det i 
rättspraxis har getts uttryck för en restriktiv inställning till 
överskottsförsäljning. Andra situationer där kommuner tillåts bedriva 
näringsverksamhet är i fall det finns uppenbara samproduktionsfördelar eller 
då verksamheten i fråga kan anses utgöra anknytande verksamhet till sådan 
annan verksamhet som bedrivs i enlighet med KomL. Ett typexempel på 
anknytande verksamhet är driften av caféterior i kommunala simhallar. 
Kommuner kan vidare ha rätt att producera varor och tjänster när privata 
alternativ saknas och det får anses vara av vikt att kommunmedlemmarna 
har tillgång till varan eller tjänsten ifråga.  Det förekommer emellertid att 
kommuner tvärtemot vad som stadgas i KomL bedriver näringsverksamhet 
på konkurrensmarknader utan att något allmänintresse föreligger och utan 
att det rör sig om vare sig överskottsförsäljning, anknytande verksamhet, 
samproduktionsfördelar eller avsaknad av privata alternativ. Det stora 
antalet anmälningar som inkommit till KKV och Konkurrensrådet bekräftar 
att det är vanligt förekommande att kommuner i sin verksamhet överskrider 
gränsen för vad som får anses falla inom den kommunala kompetensen och 
således bedriver verksamheter som är kommunalrättsligt olagliga. 
 
Typexemplet på snedvriden konkurrens är att offentliga aktören säljer varor 
och tjänster till ett underpris, det vill säga till ett pris som understiger 
marknadspriset för varan eller tjänsten i fråga. Offentlig näringsverksamhet 
subventioneras ofta med allmänna medel vilket resulterar i att offentliga 
näringsidkare kan hålla lägre priser än privata aktörer. Underprissättning 
kan också vara ett resultat av korssubventionering av kommunala 
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verksamheter det vill säga kommunala bolag kan pressa priserna på den 
konkurrensutsatta delen av verksamheten, tack vare att underskottet täcks 
upp av intäkter från monopolverksamhet. Som ett resultat av att ett lågt pris 
har sin grund i annat än företagets effektivitet uppstår 
konkurrenssnedvridningar på marknaden. Det faktum att kommunala 
verksamheter inte har något krav på full kostnadstäckning, utan förluster 
kan täckas med tillskott från kommunkassan, bidrar vidare till att 
konkurrensen snedvrids då privata företag inte har samma möjlighet att 
överleva långa perioder med underskott, som offentliga aktörer har. 
 
En av de främsta skillnaderna mellan privat och offentlig verksamhet är i 
dagsläget de möjligheter som finns att finansiera verksamheten.  
Kommunala verksamheter finansieras ytterst av allmänna medel och drivs 
därför med ett litet ekonomiskt risktagande jämfört med privata företag. För 
att privata och offentliga aktörer skall kunna konkurrera på lika villkor torde 
därmed först och främst krävas att de har samma förutsättningar vad gäller 
finansieringen av verksamheten ifråga. Detta innebär att offentlig 
näringsverksamhet som bedrivs på konkurrensmarknader bör bedrivas utan 
vare sig direkta eller indirekta subventioner. Vidare borde, för att minska 
konkurrenssnedvridningarna, ställas krav på att offentlig verksamhet uppnår 
full kostnadstäckning. Privata företag har emellertid avkastningskrav och då 
kommunal verksamhet inte får bedrivas med vinstsyfte innebär detta att 
fullständig samstämmighet aldrig att kunna uppnås. Det har argumenterats 
för att självkostnadsprincipen inte skall gälla på marknader med fungerande 
konkurrens. Detta då principens huvudsyfte är att skydda konsumenter mot 
monopolprissättning, en risk som uppenbarligen inte föreligger på en 
konkurrensmarknad. Regeringen har emellertid valt att behålla 
självkostnadsprincipen med motiveringen att ett avskaffande skulle kunna 
tolkas som att det är fritt fram för offentliga aktörer att bedriva 
näringsverksamhet i konkurrens med det privata näringslivet. 
 
Uppsatsen har belyst svårigheten att komma tillrätta med befintliga 
konkurrensneutralitetsproblem med hjälp av gällande lagstiftning. Endast i 
mycket få fall, om ens några, går det att komma till rätta med offentlig 
underprissättning med hjälp av KL:s bestämmelser. Förbudet i 19 § KL mot 
att dominerande företag tillämpar underprissättning i syfte att slå ut 
konkurrenter för att därefter kunna höja sina egna priser torde sällan träffa 
kommunala aktörer. För det första uppnår kommunala aktörer sällan en 
dominerande ställning på den relevanta marknaden och för det fall de skulle 
göra det är det vanligtvis svårt att visa på att underprissättningen bedrivs 
med en avsikt att konkurrera ut övriga aktörer på marknaden. Detta då 
offentliga verksamheter bedrivs utan vinstsyfte och därmed saknar det 
kommersiella syfte som torde vara nödvändigt för att avsiktsrekvisitet skall 
vara uppfyllt.  
 
Inte heller KomL:s bestämmelser har kunnat bidra till en lösning av de 
konkurrensproblem som uppstår när offentliga aktörer bedriver 
näringsverksamhet på konkurrensmarknader. Trots att det i lagen stadgas att 
kommuner endast får bedriva näringsverksamhet under förutsättning att det 
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gagnar ett allmänintresse, bedrivs för nuvarande omfattande 
näringsverksamhet utan saklig grund. Såsom KomL är utformad är det i 
dagsläget svårt att komma till rätta med den osunda konkurrensen. KomL 
skulle behöva kompletteras med kontrollfunktioner som gör att lagen 
efterlevs. Lagen saknar dessutom sanktioner för det fall kommuner bedriver 
lagstridig verksamhet, varför kommuner ofta fortsätter att driva den 
ifrågasatta verksamheten trots att den visar sig vara olaglig. Exempelvis 
skulle en sanktionsbestämmelse, liknande den som finns i Socialtjänstlagen, 
kunna införas i KomL, med innebörden att om en kommun inte följer ett 
domslut så skall en förvaltningsdomstol kunna ålägga kommunen vid vite 
att fullgöra den aktuella prestationen. Vidare finns hinder vad gäller 
möjligheten att beivra överträdelser av KomL. Endast kommunmedlemmar 
har rätt att överklaga kommunala beslut och det är då endast lagligheten av 
beslutet som kan överklagas. En kommunal verksamhet kan dessutom 
enbart överklagas om den har föregåtts av ett kommunalt beslut vilket 
innebär att beslut som fattas i kommunala bolag ej går att överklaga.  Själva 
överklagandefristen är också relativt kort. Om ett beslut inte överklagas 
inom tre veckor vinner det laga kraft och möjligheten till en överprövning 
har därmed gått förlorad.  
 
Klart är också att det föreligger en konflikt mellan kommunalrättsliga och 
konkurrensrättsliga hänsyn. KomL och KL innehåller grundläggande 
rättsprinciper som är direkt motstridiga. De kommunalrättsliga regleringarna 
syftar till att säkerställa andra mål än konkurrensneutralitet och 
underprissättning av kommunal näringsverksamhet är inte förenligt med 
KomL:s grundläggande principer. Faktum är att kommunala verksamheter 
är förhindrade att bedrivas med vinstsyfte vilket torde innebära att 
kommuner ur ett kommunalrättsligt perspektiv ej bör kunna ta ut ett 
marknadsmässigt pris för en vara eller tjänst.  Ur en konkurrensrättslig 
synvinkel leder offentlig försäljning av varor och tjänster till underpriser 
däremot att konkurrenssnedvridningar uppstår. 

Den enklaste lösning av problemet vore självklart att offentliga aktörer helt 
avstår från att bedriva verksamhet på konkurrensutsatta marknader då det är 
där de största konkurrensproblemen återfinns. Det kan knappas anses 
tillhöra den offentliga sektorns uppgift att konkurrera med privata 
näringsidkare och det kan inte heller anses rimligt att skattemedel används 
för att subventionera verksamheter där det finns fullgoda privata alternativ. 
Då det emellertid är tveksamt om offentlig försäljning av varor och tjänster 
på konkurrensmarknader någonsin kommer att upphöra totalt, får fokus 
istället läggas på att försöka se till att den konkurrens som sker, sker på lika 
villkor. Nästa fråga blir då om problemen skall lösas genom lagstiftning 
eller om det är tillräckligt att upplysa offentliga aktörer om vilken sorts 
verksamhet de får respektive bör avstå från att bedriva. Uppföljningar av 
Konkurrensrådets ärenden visar på att mycket få offentliga aktörer har följt 
de råd och rekommendationer som Rådet har givit. Detta torde tala för att 
det kan vara svårt att komma till rätta med problemen ”frivillighetsvägen” 
och att lagstiftning således är nödvändigt. I flertalet av de utredningar som 
har presenterats sedan Underprissättningsutredningen lades fram för drygt 
tio år sedan har man kommit fram till slutsatsen att problemen inte kan 
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avhjälpas med nuvarande lagstiftning. I promemorian Ds 2001:17 lades 
också ett lagförslag fram. Förslaget avsåg införandet av en ny bestämmelse i 
KL, med innebörden att Marknadsdomstolen skulle ges möjlighet att 
förbjuda offentliga aktörer att tillämpa vissa förfaranden vilka, på ett sätt 
som är skadligt från allmän synpunkt, snedvrider eller är ägnat att snedvrida 
förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden eller i annat 
hänseende hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen 
av sådan konkurrens. En sådan konfliktlösningsregel skulle stärka skyddet 
får småföretagare samt leda till ökad förutsebarhet för såväl privata som 
offentliga aktörer. 
 
Trots att ett relativt stort antal utredningar har gjorts på området och mer 
eller mindre konkreta förslag på lösningar av konkurrensneutralitets-
problemet har lagts fram, däribland ett konkret lagförslag, så har inget av 
förslagen resulterat i faktiska förändringar. Istället har besluten om 
ändringar förhalats år efter år och rättsläget har de facto inte förändrats 
mycket sedan den första utredningen som presenterades för över ett 
decennium sedan. Visserligen är det viktigt att det förs en kontinuerlig 
diskussion samt att det utreds hur problemen kan lösas på bästa sätt. Det 
räcker dock inte att stanna där. För att komma till rätta med 
konkurrensneutralitetsproblemen torde det vara av yttersta vikt att 
lagändringar införs som innebär att den osunda konkurrensen upphör eller 
att effekterna av konkurrenssnedvridningarna åtminstone minimeras. 
 
Precis som KKV kom fram till i utredningen, Skattesubventioner, 
Underprissättning och Konkurrens - Vad krävs för ökad 
konkurrensneutralitet?, är min mening att man måste börja med att se till 
varför problemen uppkommer. Först därefter bör man inrikta sig på att hitta 
en lösning till problemen alternativt försöka minska effekterna av 
konkurrenssnedvridningarna i längst möjliga utsträckning. Det torde därför 
vara av yttersta vikt att lagstiftaren börjar med att se till att bestämmelserna i 
KomL efterlevs. Det verkar som om det råder en stor okunskap bland 
landets kommuner om olagligheten i att bedriva kommunal 
näringsverksamhet som inte grundas på ett allmänintresse. Alternativt är 
kommunerna väl medvetna om lagstridigheten men väljer att ignorera detta 
och fortsätter att bedriva verksamheten ifråga, då det ändå inte resulterar i 
några sanktioner för kommunerna. Det är för mig mycket svårt att förstå hur 
kommuner, år efter år, kan få fortsätta bedriva verksamheter som står i 
direkt konflikt med de lagar och bestämmelser som styr hur kommuner får 
agera. Det torde kunna anses som ett grundläggande rättssäkerhetskrav att 
offentliga organ rättar sig efter lagen. Att kräva att kommuner följer 
gällande lagar kan varken anses vara konstigt eller orimligt. Det faktum att 
kommuner uppenbarligen tar alltför lättvindigt på problematiken innebär att 
det är viktigt att sanktioner införs för kommuner som bryter mot lagen eller 
ägnar sig åt domstolstrots. Vidare borde det, enligt min mening, göras 
lättare för berörda, i det här fallet konkurrerande företag, att överklaga 
kommunala beslut om att bedriva viss verksamhet. En sådan utökad 
överklaganderätt skulle också leda till att en definition av vad som skall 
anses falla in under begreppet allmännyttig verksamhet utvecklas i praxis. 
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Införs sedan ordentliga sanktioner mot kommuner som inte följer 
förvaltningsdomstolarnas utslag, skulle antagligen incitamenten för 
kommuner att upphöra med lagstridiga näringsverksamheter öka betydligt. 
Problemen med konkurrenssnedvridningar skulle då minska i samma 
omfattning. Ett viktigt steg i rätt riktning torde också vara att kommuner 
ökar sin förståelse och börjar tänka ”ett steg längre” och ser till effekterna 
av den osunda konkurrensen. Det är säkert inte ovanligt att kommuner 
bedriver näringsverksamhet i syfte att tillhandahålla en viss service åt 
kommunmedlemmarna och att kommunen således har goda ambitioner när 
det gäller den ifrågasatta verksamheten. I slutändan leder den osunda 
konkurrensen emellertid till en ineffektiv marknad där de lokala företagarna 
får svårt att överleva vilket i sin tur innebär att arbetslösheten ökar och att 
kommunens skatteintäkter minskar. Vidare blir den offentliga sektorn 
onödigt dyr, vilket innebär att kommunerna kan spara pengar genom att 
istället konkurrensutsätta berörda verksamheter. Kommunernas fokus bör 
flyttas från ambitionen att få in så mycket pengar som möjligt till 
kommunkassan till att tillgodose allmännyttiga behov, däribland en effektiv 
konkurrens. 
 
Nyss nämnda förändringar av KomL skulle resultera i att kommuner endast 
bedrev näringsverksamhet i fall där det anses vara ytterst nödvändigt. 
Övriga verksamheter skulle istället läggas ut på privata näringsidkare, till 
exempel genom ett upphandlingsförfarande. Viss konkurrens mellan privata 
och offentliga aktörer torde emellertid vara oundviklig. Ett nästa steg borde 
därför vara att begränsa de skadliga effekterna av en sådan konkurrens, 
exempelvis genom införande av en kompletterande bestämmelse i 
konkurrenslagstiftningen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det är uppenbart att offentliga aktörers 
agerande på traditionella konkurrensmarknader leder till negativa 
verkningar för det privata näringslivet. Förutom att befintliga företag trängs 
undan och i värsta fall går i konkurs så hämmas småföretagares nyetablering 
och expansionsmöjligheter. När marknadsframgångar uppnås med hjälp av 
andra medel än överlägsen effektivitet, uppnås inte de fördelar som en fri 
och rättvis konkurrens ger upphov till, istället uppstår samhällsekonomiska 
effekter i form av dyrare varor och tjänster. Om privata aktörer skulle ges 
möjlighet att tävla på lika villkor som offentliga aktörer skulle 
produktiviteten öka, priserna pressas och vi konsumenter skulle få bättre 
kvalitet på varor och tjänster. Värt att påpekas i sammanhanget är att vi 
konsumenter också har ett ansvar. Bakomliggande anledningar till låga 
priser kan för den genomsnittliga konsumenten te sig ointressant. I ett längre 
perspektiv leder underprissättning på andra grunder än effektivitet 
emellertid till högre priser än vad som skulle ha varit fallet om marknaden 
fått utvecklas normalt. I längden tjänar således vi konsumenter på att välja 
privata näringsidkare framför kommunala när vi handlar varor och tjänster 
på  traditionella konkurrensmarknader. 
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