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�� 6$00$1)$771,1*

För att vara villig att betala för goodwill och know-how vill ett köpande företag

naturligtvis skydda sig så långt som möjligt från att säljarna startar ett nytt företag

och konkurrerar med det sålda. Syftet med uppsatsen är följaktligen att på ett

deskriptivt sätt belysa den lagstiftning och praxis som finns på området samt vid en

självständig analys ge viss praktisk handledning om vilka överväganden som styr

kommissionens och KKV:s beslut vid olika situationer. Uppsatsen syftar vidare till

att utreda utvecklingen på området och dess effekter på marknaden ur ett

rättsekonomiskt perspektiv. I utredningen av lagar och praxis på området

framkommer att det finns vissa riktlinjer för hur långt en konkurrensklausul får

sträcka sig utan att komma i konflikt med konkurrensrättsliga regler. Dessa

riktlinjer visar att kommissionen har en pragmatisk syn på hur konkurrensklausuler

skall bedömas och ser till det verkliga behovet av ett skydd. Rättsreglerna på detta

område är alltså under ständig utveckling. På vissa områden har vidare EG-rätten

och den svenska konkurrensrätten utvecklats åt något olika håll vilket kan förklaras

att systemen har olika mål. Trots utvecklingen på rättsområdet kvarstår en del

oklarheter på området och man kan ställa sig frågan, om dessa restriktioner mot

konkurrensklausuler är den mest effektiva lösningen. Vid en ekonomisk analys är

det emellertid många intressen som står emot varandra i avvägningen om en

konkurrensklausul skall tillåtas. För att lösa problemet måste man finna således

finna en lämplig medelväg där den bästa lösningen uppnås. Det är möjligt att de

riktlinjer som dragits upp i kommissionens tillkännagivande och efterföljande

praxis är resultatet av vad kommissionen anser vara en lämplig avvägning mellan

en minskad konkurrens och ökad produktions effektivitet samt incitament till

företagen att utnyttja sina resurser effektivt. Kommissionen bör emellertid i

framtiden redovisa de ställningstaganden som ligger bakom besluten. Genom att

tydliggöra vilka ekonomiska överväganden som ligger skulle äganderätten till

goodwill och know-how bli bättre definierad därmed skulle möjligheterna att

överlåta dem öka vilket i sin tur främjar konkurrensen.
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�� )g5.2571,1*$5
(&/5 European Competition Law Rewiew
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concentrations OJ 1990 C203/5
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�� ,1/('1,1*

Den juridiska företeelse som skall belysas och analyseras i denna uppsats är

konkurrensklausuler i avtal om företagsöverlåtelser ur en konkurrensrättslig

synvinkel. Konkurrensklausuler är inte särskilt utförligt behandlade i praxis eller

doktrin. Orsaken till detta kan vara att de normalt ses som ett bihang till

huvudförpliktelsen. Doktrinen om accessoriska konkurrensbegränsningar såsom

konkurrensklausuler har utvecklats långsamt och tvekande i EG:s konkurrensrätt

genom domar och kommissionens beslut. Det var först 1989 som denna doktrin fick

stöd i lag genom Förordning 4064/89 om kontroll av företagskoncentrationer.

Kommissionens beslut på detta område har inte varit föremål för särskilt

omfattande kommentarer. Denna brist på klara riktlinjer leder till en osäkerhet

bland företagen som resulterar i minskad effektivitet. En konkurrensklausul är ett av

de främsta medlen ett köpande företag kan nyttja för att få ut det fulla värdet av vad

han köper. Utan konkurrensklausuler skulle det vara omöjligt att överlåta sådana

immateriella tillgångar såsom know-how och goodwill som inte kan skyddas genom

registrering. Säljaren skulle utan risk för repressalier kunna starta en liknande

rörelse och återta sina gamla kunder. Vidare leder osäkerheten även till att företagen

inte alltid genomdriver de konkurrensklausuler som finns och för en klausul som

inte säkert går att genomdriva är man inte heller villig att betala. Genom att tillåta

försäljning av goodwill och know-how ökar man konkurrensen på marknaden. Det

uppmuntrar ägaren av ett företag att bygga upp goodwill som han sedan kan sälja

och på detta sätt blir det möjligt för honom att starta upp en ny rörelse1. Dessa

klausuler visar sig även vara av stor praktisk betydelse, när ett företag skall

överlåtas till ett annat. I många transaktioner är omfattningen och varaktigheten på

dessa förpliktelser en avgörande affärsfråga.

                                                
1 Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, sjätte upplagan,  Hart Publishing, Oxford
1997 s 171 f
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 En konkurrensklausul fyller därför en viktig funktion i den kommersiella handeln

och frågan hur dessa klausuler har behandlats under konkurrensrätten är därför av

yttersta vikt.

���� )UnJHVWlOOQLQJDU�RFK�V\IWH

För att vara villig att betala för goodwill och know-how vill ett köpande företag

naturligtvis skydda sig så långt som möjligt från att säljarna startar ett nytt företag

och konkurrerar med det sålda. De frågor som känns relevanta för detta arbete är

således: Hur långt får en konkurrensklausul sträcka sig? samt Hur ser utvecklingen

ut på området? Frågan hur långt en konkurrensklausul får sträcka sig består enligt

min mening främst av tre delfrågor, nämligen vilka juridiska och fysiska personer

som får omfattas, hur det materiella innehållet får utformas samt vilka marknader

man kan avtala om. För att belysa utvecklingen på området är det lämpligt att ta upp

utvecklingen i praxis samt att uppmärksamma skillnaderna mellan ett svensk och

EG-rättsligt perspektiv. Vidare görs en ekonomisk analys av konkurrensklausuler

för att utreda dess effekter på marknaden och möjliggöra ett de lege ferenda

resonemang.

Syftet med uppsatsen är att på ett deskriptivt sätt belysa den lagstiftning och praxis

som finns på området samt vid en självständig analys ge viss praktisk handledning

om vilka överväganden som styr kommissionens och KKV:s beslut vid olika

situationer. Vidare syftar uppsatsen till att utreda utvecklingen på området och dess

effekter på marknaden ur olika perspektiv.

���� %HJUlQVQLQJDU

Tyngdpunkten i utredningen kommer att ligga på konkurrensrätten, då det är denna

som har störst praktisk betydelse vid utformningen av en konkurrensklausul vid en

företagsöverlåtelse. Utgångspunkten är en svensk synvinkel som inkluderar även

EG:s rättssystem. Följaktligen skall såväl den Svenska konkurrensrätten som EG:s

konkurrensrätt utredas och analyseras. Här kommer extra vikt att läggas vid EG:s
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konkurrensrätt, eftersom den ligger till grund för den svenska konkurrensrätten.

Övriga regelsystem som kan ha betydelse för konkurrensklausuler vid

företagsöverlåtelser kommer inte att behandlas.

Vidare skall arbetet huvudsakligen behandla företagsöverlåtelser. För Joint ventures

och gemensamma företagsförvärv har en något annorlunda praxis utvecklats och de

kan därför inte anses innefattas i de slutsatser som dras i detta arbete.

���� 'HILQLWLRQHU

Med en konkurrensklausul menas enligt 38§ avtalslagen en föreskrift varigenom

”någon för att förebygga konkurrens betingat sig av annan att denne icke skall

bedriva verksamhet av visst slag eller icke taga anställning hos någon som bedriver

sådan verksamhet”. Genom kommissionens beslut som berör konkurrensklausuler

vid företagsöverlåtelser har emellertid detta begrepp utvidgats till att gälla även

andra konkurrensbegränsningar som har ett liknande syfte. Kommissionen har

likställt klausuler som innebär att man inte får försöka värva kunder eller anställda

från det överlåtna företaget med konkurrensklausuler. Även klausuler som medför

att man inte får förvärva aktier i ett konkurrerande företag eller utöva ledning i ett

konkurrerande företag har genom kommissionens beslut kommit att innefattas i

begreppet konkurrensklausul. I vissa fall har även en avtalad tystnadsplikt jämställts

med konkurrensklausuler. Eftersom det främst är konkurrensrätten som skall

analyseras i detta arbete, kommer denna vidare tolkning av begreppet

konkurrensklausul att användas. Begreppet företagsöverlåtelse kommer att

användas i betydelsen att ett företag eller person  tar ensam kontroll över ett annat

företag eller del av ett annat företag.

���� 0HWRG

För att besvara de ställda frågorna har det främst gjorts en utredning av den praxis

som finns på området. Enligt förarbeten till KL skall EG-rättens praxis vara
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vägledande vid tillämpningen av KL2. Därför har det lämnats ett något större

utrymme åt EG-praxis än åt svensk praxis. Därefter har en utredning av doktrinen

på området genomförts för att undersöka hur denna praxis sedermera har tolkats.

För att analysera utvecklingen på området dessutom jämförelser gjorts mellan de

svenska och de EG-rättsliga reglerna. Vidare har en studie av rättsekonomisk

litteratur utförts och dessa teorier appliceras sedan på det aktuella förhållandet.

Utifrån detta material har sedan slutsatser dragits angående räckvidden av

konkurrensklausuler samt hur utvecklingen ser ut på området. I uppsatsen förutsätts

vissa grundläggande kunskaper i konkurrensrätt och rättsekonomi. Följaktligen har

inte de ekonomiska teorier som ligger bakom resonemangen i analysen redovisas

utan läsaren hänvisas till litteraturen som anges i hänvisningarna.

���� 'LVSRVLWLRQ

För att utreda de ställda frågorna skall det först göras en deskriptiv utredning om

hur konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser har behandlats i praxis samt i olika

författningar och annan lagstiftning. Inledningsvis utförs en djupgående utredning

av EG:s konkurrensrätt på området. Eftersom denna ligger till grund för den

svenska konkurrensrätten, är det lämpligt att lägga denna först i arbetet. Härvid

kommer doktrinen om accessoriska konkurrensbegränsningar att beskrivas. Därefter

kommer Kommissionens tillkännagivande om accessoriska

konkurrensbegränsningar att presenteras samt den praxis som utvecklats på

området.  Därpå följer en utredning av den svenska konkurrensrätten som rör

konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser. Härvid kommer främst arbetet att

fokusera på de likheter och skillnader som finns mellan de två rättssystemen. Om

inget annat stadgas kan systemen anses harmoniera. Slutligen skall en analys av

ovanstående material genomföras. Genom att dra egna slutsatser av ovanstående

material skall frågorna besvaras och utvecklingen på området beskrivas.

                                                
2 Prop. 1992/93:56 om ny konkurrenslagstiftning



9

�� (*�6�.21.855(165b77

De regler som styr företags handlande vid företagsöverlåtelser är främst Förordning

(EEC) nr 4064/89 från den 21 december 1989 om kontroll av

företagskoncentrationer. Koncentrationsförordningen blir nämligen enligt artikel

bl.a. tillämplig när ”en eller flera personer som redan kontrollerar minst ett företag

eller ett eller flera företag antingen genom förvärv av värdepapper eller tillgångar,

genom avtal eller på annat sätt direkt eller indirekt får kontroll helt eller delvis över

ett eller flera andra företag”. Med kontroll menas i regel att man förvärvar minst

50% av aktierna, men det finns även andra metoder att erövra kontroll. För att

Koncentrationsförordningen skall bli tillämplig krävs vidare att företagsöverlåtelsen

har gemenskapsdimension.

���� 'RNWULQHQ�RP�DFFHVVRULVND�NRQNXUUHQVEHJUlQVQLQJDU

Enligt artikel 8 (2) i koncentrationsförordningen innebär ett beslut om att en

koncentration är förenlig med den gemensamma marknaden även ett godkännande

av eventuella konkurrensbegränsningar, förutsatt att dessa är accessoriska till själva

koncentrationen. Det framgår av ingressen punkt 25 att förordningen kan tillämpas

på konkurrensbegränsningar som är direkt relaterade och nödvändiga för utförandet

av företagskoncentrationen.

Doktrinen om accessoriska konkurrensbegränsningar utvecklades emellertid redan

före uppkomsten av koncentrationsförordningen. Eftersom artikel 85(1) RomF inte

är tillämplig på koncentrationer, vore det märkligt om den kunde tillämpas på

konkurrensbegränsningar som är accessoriska till koncentrationen. Doktrinen

skapades således för att utesluta tillämpningen av artikel 85(1) RomF på sådana

överenskommelser.3

                                                
3Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell, ,
London 1992 (edited by Colin Overbury) s 178f
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Den vanligaste typen av sådana accessoriska konkurrensbegränsningar är

konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser, t.ex. när den säljande parten åtar sig

att inte konkurrera med köparen på den relevanta marknaden. Många av dessa

klausuler begränsar emellertid konkurrensen och skulle med största sannolikhet

falla under artikel 85(1) RomF om de upptäcktes4. I fallet 1XWULFLD5 ges en klar bild

av kommissionens syn på konkurrensklausuler. Fallet har visserligen ingen

anknytning till koncentrationsförordningen utan behandlas under artikel 85 RomF,

men är relevant på den punkten att EG-domstolen uttalade att konkurrensklausuler

är en nödvändig och naturlig del av en affärsuppgörelse och därför inte strider mot

artikel 85(1) RomF, såvida de inte sträcker sig över en för lång tidsperiod.6

Konkurrensklausuler i en företagsöverlåtelse anses således utgöra en odelbar del av

det samlade överlåtelseavtalet7.

������ 1XWULFLD�

Fallet 1XWULFLD9 kan följaktligen ge riktlinjer för hur kommissionen ser på

konkurrensklausuler och skall därför beskrivas mer ingående. Nutricia sålde två

dotterbolag, Remia och Luycks. Remia producerade såser och Luycks producerade

såser, kryddor och pickels. I överlåtelseavtalet fanns en konkurrensklausul som

innebar att Nutricia förpliktigades att inte på tio år konkurrera med Remias köpare

på såsmarknaden i Holland samt att inte konkurrera under fem år i krydd- och

pickelsmarknaden i Europa med Luycks. Premisserna 26-30 illustrerar på

förtjänstfullt sätt de grunder på vilka kommissionen beslutar att acceptera eller

förkasta en konkurrensklausul.

                                                
4 Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London, 1992 (edited by Colin Overbury) s 178 f
5 Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217
6Westin, Jacob, Introduktion till EG:s  Konkurrensregler- en praktisk översikt, Iustus förlag, Uppsala
1996 s110f
7 Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London, 1992 (edited by Colin Overbury) s 178 f
8Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217
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´����� 7KH� FRPPLVVLRQ� KDV� DOUHDG\�� LQ� LWV� GHFLVLRQ� �������((&� 5HXWHU�%$6)� ����

FRQFOXGHG�WKDW�ZKHQ�WKH�VDOH�RI�D�EXVLQHVV�LQYROYHV�WKH�WUDQVIHU�QRW�RQO\�RI�PDWHULDO�DVVHWV

EXW�DOVR�RI�JRRGZLOO�DQG�FOLHQWHOH��LW�PD\�EH�QHFHVVDU\�WR�LPSRVH�FRQWUDFWXDO�UHVWULFWLRQV

RI�FRPSHWLWLRQ�RQ�WKH�VHOOHU��7KH�FRQWUDFWXDO�UHVWULFWLRQ�XSRQ�FRPSHWLWLRQ�E\�WKH�VHOOHU�LV

WKHQ�D�OHJLWLPDWH�PHDQV�RI�HQVXULQJ�WKH�SHUIRUPDQFH�RI�WKH�VHOOHU¶V�REOLJDWLRQ�WR�WUDQVIHU

WKH�IXOO�FRPPHUFLDO�YDOXH�RI�EXVLQHVV�

�����+RZHYHU�� WKH�SURWHFWLRQ�DFFRUGHG� WR� WKH�SXUFKDVHU� FDQQRW�EH�XQOLPLWHG�� ,W�PXVW�EH

NHSW�WR�WKH�PLQLPXP�WKDW� LV�REMHFWLYHO\�QHFHVVDU\� IRU� WKH�SXUFKDVHU� WR�DVVXPH��E\�DFWLYH

FRPSHWLWLYH� EHKDYLRXU�� WKH� SODFH� LQ� WKH�PDUNHW� SUHYLRXVO\� RFFXSLHG� E\� WKH� VHOOHU�� ,I� WKH

REMHFWLYH� PLQLPXP� DSSHDUV� LQ� DQ\� JLYHQ� FDVH� LQVXIILFLHQW� DV� D� UHVXOW� RI� HDUOLHU

PDQDJHPHQW�GHFLVLRQ�RQ�WKH�SDUW�RI�WKH�SXUFKDVHU��WKDW�LV�QRW�D�UHDVRQ�IRU�H[WHQGLQJ�WKH

SHULRG�RI�SURWHFWLRQ��QRU�VKRXOG�WKH�VHOOHU�EH�SUHYHQWHG�IURP�UH�HQWHULQJ�WKH�PDUNHW�DIWHU

WKDW�SHULRG��ZKDWHYHU�LW�PD\�EH��ZKHQ�KH�LV�QR�EHWWHU�RII�YLV�j�YLV�WKH�SXUFKDVHU�WKDQ�DQ\

RWKHU�QHZFRPHU�

����� ,W� LV� QRW� SRVVLEOH� WR� VHW� DQ\� OHQJWK� RI� WLPH� DV� XQLYHUVDOO\� VXLWDEOH� DV� D� SHULRG� RI

SURWHFWLRQ��(DFK�QRQ�FRPSHWLWLRQ�SHULRG�PXVW�EH�MXGJHG�LQ�LWV�FRQWH[W�

5HOHYDQW�SRLQWHUV�DV� WR� WKH� WHUP�ZKLFK�FDQ�EH� VDLG� WR�EH�REMHFWLYHO\�QHFHVVDU\� IRU� VXFK

FODXVHV�LQFOXGH�

�D�� 7KH�WLPH�LW�ZLOO�WDNH�WKH�SXUFKDVHU�RI�D�EXVLQHVV�WR�EXLOG�XS�D�FOLHQWHOH�

 

�E��+RZ�IUHTXHQWO\�FRQVXPHUV�LQ�WKH�UHOHYDQW�PDUNHW�FKDQJH�EUDQGV�DQG�W\SH��LQ�UHODWLRQ�WR

WKH�GHJUHH�RI�EUDQG�OR\DOW\�VKRZQ�E\�WKHP�

 

�F�� +RZ� ORQJ� LW� WDNHV� EHIRUH� QHZ� SURGXFWV� HQWHULQJ� WKH� PDUNHW� RU� QHZ� WUDGH� PDUNV� DUH

DFFHSWHG�E\�WKH�FRQVXPHU�

 

�G�� )RU�KRZ�ORQJ��DIWHU�WKH�VDOH�RI�WKH�EXVLQHVV��WKH�VHOOHU��ZLWKRXW�D�UHVWULFWLYH�FODXVH��ZRXOG

EH�DEOH�WR�PDNH�D�VXFFHVVIXO�FRPHEDFN�WR�WKH�PDUNHW�DQG�UHJDLQ�KLV�ROG�FXVWRPHUV

                                                                                                                                       
9Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217



12

����� 7KH� GXUDWLRQ� RI� DFFRPSDQ\LQJ� DUUDQJHPHQWV� VXFK� DV� WKH� WHPSRUDU\� ULJKW� IRU� WKH

SXUFKDVHU� WR� XVH� WKH� VHOOHU¶V� WUDGH� PDUNV� RI� VDOHV� IRUFHV� PD\� DOVR� FRQVWLWXWH� D� XVHIXO

SRLQWHU� WR� WKH� VRUW� RI� SHULRG� UHTXLUHG� IRU� DOO� WKH� VHOOHU¶V� JRRGZLOO� DQG� FOLHQWHOH� WR� EH

WUDQVIHUUHG�WR�WKH�SXUFKDVHU�

����� 7KH� JHRJUDSKLFDO� VFRSH� RI� D� QRQ�FRPSHWLWLRQ� FODXVH� DOVR� KDV� WR� EH� OLPLWHG� WR� WKH

H[WHQW�ZKLFK� LV� REMHFWLYHO\� QHFHVVDU\� WR� DFKLHYH� WKH� DERYHPHQWLRQHG� JRDO�� $V� D� UXOH�� LW

VKRXOG�WKHUHIRUH�RQO\�FRYHU�WKH�PDUNHWV�ZKHUH�WKH�SURGXFWV�FRQFHUQHG�ZHUH�PDQXIDFWXUHG

RU�VROG�DW�WKH�WLPH�RI�WKH�DJUHHPHQW�´

Kommissionen drog sedan på grundval av dessa kriterier slutsatsen att ett tioårs

konkurrensskydd på såsmarknaden inte var objektivt försvarbart. Detta beslut

baserades till stor del på att köparen endast fick använda Nutricias varumärke i två

år. Om parterna ansåg att en tvåårs period var tillräcklig för att köparen skulle

kunna ändra varumärke och trots detta behålla kunderna, så var inte ett skydd mot

konkurrens i tio år nödvändigt. Kommissionen tog också hänsyn till att produkterna

inte involverade något komplicerad teknologi och att det inte fanns några övriga

inträdesbarriärer och uttalade sedan att den övre gränsen för vad som kunde vara

objektivt försvarbart var fyra år. Beträffande skyddet för pickels ansåg

kommissionen att den territoriella räckvidden gick för långt och skulle begränsas

till det område där Luyck hade distribuerat produkterna före överlåtelsen. Man

menade även här att tiden var för lång och att en tvåårs period borde räcka. Det är

vidare på detta beslut som kommissionen grundar sitt tillkännagivande om

accessoriska konkurrensbegränsningar.10

                                                
10Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London, 1992 (edited by Colin Overbury) s 181 f
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���� .RPPLVVLRQHQV� WLOONlQQDJLYDQGH� RP� DFFHVVRULVND

NRQNXUUHQVEHJUlQVQLQJDU

1990 publicerade kommissionen ett tillkännagivande om accessoriska

konkurrensbegränsningar i Official Journal11(tillkännagivandet). I detta anges

riktlinjer för hur kommissionen behandlar accessoriska konkurrensbegränsningar på

grundval av de beslut som redan tagits under Koncentrationsförordningen. Man

skall dock hålla i minnet att en konkurrensklausul måste bedömas i det enskilda

fallet och att dessa riktlinjer har utvecklats ytterligare i kommissionens beslut, som i

samband med bestämmelserna nedan kommer att utredas. Vidare kan tilläggas att

kommissionens tillkännagivande varken binder EG-domstolen eller nationella

domstolar.

I detta tillkännagivande stadgas att det finns två huvudkrav för att

konkurrensbegränsningen skall anses vara accessorisk. Den skall var nödvändig för

genomförandet av förvärvet och den skall vara direkt relaterad. Är

konkurrensbegränsningen inte detta kommer den att falla under artikel 85(1) där

den vidare troligen kommer att uppfylla alla kriterier och således fällas.12

De konkurrensbegränsningar som tillkännagivandet syftar till att reglera är de som

avtalats mellan parterna och som endast begränsar den ekonomiska friheten för

dessa13. Termen innefattar alltså inte begränsningar till förfång för tredje part.

������ 'LUHNW�UHODWHUDG

Kommissionen konstaterar i sitt tillkännagivande14 att direkt relaterad innebär att en

konkurrensbegränsning måste vara av underordnad betydelse i förhållande till

huvudobjektet. Har inte klausulen något samband med överlåtelsen i övrigt faller

                                                
11 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
12Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London, 1992 (edited by Colin Overbury) s 178 f
13Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272
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den alltså utanför begreppet direkt relaterad. Detta gäller oavsett om den tas upp i

samma sammanhang. Det får inte heller röra sig om sådana klausuler som utgör

grundläggande element av själva företagsöverlåtelsen. Inte heller begränsningar

som relaterar till stadier före fastställandet av kontroll inkluderas i de

konkurrensbegränsningar som anses vara av underordnad betydelse. En accessorisk

konkurrensbegränsning skall följaktligen ha en mellanställning15.

Att man utesluter de konkurrensbegränsningar som relaterar till stadier, innan man

har etablerat en kontroll, skulle kunna leda till att avtal angående uppträdande före

fullbordandet av en företagsöverlåtelse skall bedömas enligt artikel 85, 86 i RomF.

Detta trots att företagsöverlåtelsen i sig faller under koncentrationsförordningen.

Kommissionen har emellertid i ett flertal fall behandlat avtal som rör hur det företag

som skall överlåtas skall agera mellan avtalslutet och fullbordandet av

företagsöverlåtelsen som en accessorisk begränsning.16 I %75�3LUHOOL17 konstaterade

kommissionen att en klausul som förpliktigar det överlåtna företaget att bedriva sin

verksamhet som vanligt under tiden mellan avtalsslutet och fullbordandet av

överlåtelsen, var en direkt relaterad och nödvändig förpliktelse och således

godkändes denna i samband med resten av företagsöverlåtelsen. I

%+)�&&)�&KDUWHUKRXVH18 accepterade kommissionen även villkoret att den

överlåtna rörelsen under tiden mellan kontraktslutet och fullbordandet inte skulle ta

några större beslut utan köparens godkännande19.

                                                                                                                                       
14 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
15Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272 se även Bellamy  & Child, Common market
law of competition, fjärde upplagan, Sweet & Maxwell, London 1993 s345 f och Ritter. Lennart,
Braun, David W och Rawlinson, Francis, Competition Law a practioner’s guide, compact edition,
Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Holland, 1993 s374 ff
16 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
17 BTR/Pirelli Case IV/M.253 (17 augusti 1992)
18 BHF/CCF/Charterhouse, Case IV/M.319 (30 augusti 1994)
19 Se även SNECMA/TI , Case IV/M.368 (17 januari 1994) samt GE/CIGI, Case IV/M.465 (28
augusti 1994)
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������ 1|GYlQGLJ�I|U�JHQRPI|UDQGHW�DY�I|UHWDJVNRQFHQWUDWLRQHQ

Uttrycket nödvändig för genomförandet av företagskoncentrationen skall enligt

kommissionens tillkännagivande innebära att utan den aktuella

konkurrensbegränsningen skulle genomförandet vara omöjligt eller möjligt endast

under mindre säkra villkor, högre kostnader under längre tidsperiod eller med

mindre möjligheter att lyckas. Med nödvändigheten följer även

proportionalitetsprincipen. Det innebär att en accessorisk konkurrensbegränsning

inte till sin substans eller geografiska utsträckning får vara mer vidsträckt än vad

som är rimligen nödvändigt. Dess varaktighet får vidare inte gå längre än vad som

krävs för att företagsöverlåtelsen skall kunna genomföras utan risk. Det får vidare

inte finnas några alternativ som ger samma resultat men med mindre långtgående

restriktioner. 20

Termen nödvändig innebär vidare att klausulen skall vara nödvändig för att

genomföra avtalet från en objektiv synvinkel. Objektiviteten vid bedömningen av

accessoriska konkurrensbegränsningar är också klart uttalad i stycke fem under del

två i kommissionens tillkännagivande. Det objektiva synsättet innebär att det inte

tas hänsyn till om parterna själva anser att klausulen är avgörande för att

koncentrationen skall kunna genomföras, utan huruvida en tredje part skulle anse att

klausulen är objektivt försvarbar.21 Kommissionen tillägger emellertid i sitt

tillkännagivande att en konkurrensklausul inte får gå utöver vad som är skäligt. Vid

denna skälighetsbedömning skall man särskilt se till varaktigheten, det geografiska

området, huvudändamålet och berörda personer.

                                                
20Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272
21Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London 1992 (edited by Colin Overbury) s 179f
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���� 9LOND�NRQNXUUHQVNODXVXOHU�lU�DFFHVVRULVND"

I tillkännagivandet22 gör kommissionen även en utvärdering av vanliga

konkurrensbegränsningar vid företagsöverlåtelser bland annat konkurrensklausuler.

Här konstaterar man först att konkurrensklausuler som riktar sig mot säljaren i

princip möter villkoren på att vara begränsningar direkt relaterade och nödvändiga

för genomförandet av koncentrationen. Det krävs emellertid att klausulen till sin

giltighetstid, sin substans, sina adressater och sitt territorium inte går utöver vad

som är rimligt. Konkurrensklausulen anses principiellt endast garantera köparen det

fulla värdet av de överlåtna tillgångarna. Köparen måste få tid och möjlighet att

knyta det överlåtna företagets kunder till sig och tillägna sig den know-how som

han fick tillgång till i och med förvärvet. I tillkännagivandet stadgas även att en

konkurrensklausul till förmån för säljaren principiellt sett inte utgör en accessorisk

begränsning och sådana klausuler kommer således att granskas under artikel 85, 86

i RomF. För att konkurrensklausulen skall vara nödvändig krävs vidare att

transfereringen inkluderar överlåtelse av goodwill och know-how. Det skyddet som

en konkurrensklausul ger är enligt tillkännagivandet inte  nödvändigt om

överlåtelsen endast avser fysiska tillgånger eller exklusiva industriella och

kommersiella äganderättigheter.23

Eftersom kommissionen ofta endast mycket kortfattat beskriver de

konkurrensklausuler som de godtar är det ofta svårt att bedöma vidden av de

klausuler som enligt kommissionen är berättigade.24 En konkurrensklausul måste

bedömas i varje enskilt fall men kommissionens tillkännagivande och beslut på

området kan åtminstone ge vissa riktlinjer. Det är t.ex. klart att kommissionen gör

en generös tolkning av vad som utgör en konkurrensklausul. Det täcker alla vanliga

former av konkurrensbegränsningar såsom att inte driva konkurrerande verksamhet

                                                
22 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
23 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
24C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C. Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s
173 ff
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men även att inte ha direkt eller indirekt intresse i ett konkurrerande företag25, att

inte värva f.d. anställda26 eller före detta kunder27 samt en avtalad tystnadsplikt28.29

������ *LOWLJKHWVWLG

Enligt kommissionens tillkännagivande30 kan man acceptera en giltighetsperiod på

fem år, när överlåtelsen innefattar såväl goodwill som know-how. Innefattar

överlåtelsen endast goodwill har kommissionen godtagit en period på två år31. Det

finns emellertid enligt tillkännagivandet även utrymme att godtaga en längre

varaktighet, exempelvis om parterna kan visa att kundernas lojalitet kommer att

sträcka sig under en längre period eller om den ekonomiska livscykeln på

produkterna är längre än stipulerade perioder samt att dessa faktorer är något man

bör ta hänsyn till.

De flesta av kommissionens beslut där varaktigheten definieras har rört klausuler

som sträcker sig fem år eller kortare tid. I dessa fall har kommissionen av naturliga

skäl inte haft några problem att godkänna dessa klausuler vad det gäller

varaktigheten. Det finns emellertid också fall där kommissionen har gjort en

självständig bedömning. I 7HVFR� /WG�&DWWHDX SA32 vägrade kommissionen

godkänna en i tiden obegränsad konkurrensklausul utan uttalade att tre år kunde

vara acceptabelt. Som skäl anfördes å ena sidan att Tesco inte hade någon

erfarenhet av distribution utanför England och å andra sidan att överlåtelsen inte

                                                
25American Cyanamid/Shell, Case IV/M.170 (1 oktober 1993)
26Allied Lyons/HWE-Pedro domecq. IV/M.400 (28 april 1994)
27UAP/Provincial IV/M.512 (7 november 1994)
28 Se t.ex. Inchape/EIP, Case IV/M.182 (21 februari 1992) eller Sovay-Laporte/Interox, Case
IV/M.197 (30 april 1992)
29C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C. Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s
173 ff samt 29 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the
merger regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR,
Vol. 16 s 40 f
30 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
31Se även 21 report on competition policy 1991 s 370 och Ritter. Lennart, Braun, David W och
Rawlinson, Francis, Competition Law a practioner’s guide, compact edition, Kluwer Law and
Taxation Publishers, Deventer, Holland, 1993 s 374 ff
32 Tesco/Catteau Case IV/M.301 (4 februari 1993)
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innefattade någon teknisk know-how och endast begränsad kommersiell know-how.

I detta fall gjorde alltså kommissionen en egen bedömning av vad som var

acceptabelt istället för att utgå från schabloner.33

I många fall är det inte uttryckligen angivet i beslutet att företagsöverlåtelsen

innefattar know-how och goodwill. Som exempel kan anföras att det i &RQWLQHQWDO

FDQ�YLDJ34 ej angavs att know-how och goodwill inkluderades. Trots detta godtog

kommissionen en konkurrensklausul som sträckte sig under tre års tid. Man kan

emellertid troligtvis antaga att know-how och goodwill var en underförstådd del av

företagsöverlåtelsen.35

Det finns även fall där kommissionen ansett att i tiden obegränsade

konkurrensklausuler var direkt relaterade och nödvändiga för företagsöverlåtelsen.

Längre varaktighet har accepterats vid företagsöverlåtelser, där säljaren behåller ett

minoritetsintresse eller en styrelseplats i den del som överlåtits, men där detta inte

är tillräckligt för att gemensam kontroll skall uppkomma. Här har kommissionen

godtagit konkurrensklausuler som sträcker sig över den tid, då säljaren behåller sitt

minoritetsintresse eller sin styrelseplats36. I 'LJLWDO�.LHQ]OH37 ansåg kommissionen

att en klausul som innebar att säljaren inte fick konkurrera med köparen under den

tid han kvarstod som aktieägare samt en ospecificerad tid efter detta var accessorisk

till förvärvsavtalet. Vidare godtog även kommissionen i fallet ,&/�1RNLD�'DWD38 en

konkurrensklausul som innebar att säljaren inte skulle konkurrera med köparen

under antingen tre år eller den tid då de hade representanter i ICL’s styrelse

beroende på vilken av dessa perioder som var längst. Motiveringen till detta var att

säljaren efter de tre första åren kunde fria sig från konkurrensklausulen genom att

avsluta sitt uppdrag i ICL:s styrelse. Kommissionen har emellertid ännu inte friat en

                                                
33 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
34 Viag / Continental Can, Case IV/M.0081 (6 juni 1991 )
35 Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London 1992 (edited by Colin Overbury) s 182f
3621 report on Competition Policy 1991 at p 370
37 Digital/Kienzle, Case IV/M.057 (22 februari 1991)
38 ICL/Nokia Data Case IV/M.105 (17 juli 1991)
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längre konkurrensklausul på grundval av de kriterier de sätter ut i sitt

tillkännagivande om accessoriska konkurrensbegränsningar, nämligen på grundval

av att kundernas lojalitet är ovanligt stark eller att produkten i fråga har mycket lång

livscykel.39

Vad det gäller goodwill och know-how verkar kommissionen ha den uppfattningen

att om inte företagsöverlåtelsen inkluderar mer än fysiska tillgångar såsom mark,

byggnader eller utrustning så ingår inte heller goodwill eller know-how.40 Vad det

gäller know-how menade kommissionen i 7HVFR�&DWWHDX��  att det krävdes ett

tekniskt know-how för att en giltighetstid på fem år skulle vara giltig.

������ 7HUULWRULHW

En konkurrensklausul får enligt kommissionens tillkännagivande inte röra ett

område som går utöver det där säljaren etablerat produkterna eller tjänsterna före

överlåtelsen.42

Det finns emellertid fall som visar på att kommissionen kanske kan godta klausuler

som går utöver ovan beskrivna område. Detta gäller främst då klausulerna har varit

vagt formulerade. I fallet *(�&,*,43 avtalade säljaren att inte konkurrera med

överlåtna enheter ”in the specified territories where the subsidaries are or shortly

will be active”. I beslutet konstaterar kommissionen endast att dessa

konkurrensbegränsningar är nödvändiga för att garantera köparen det fulla värdet av

de köpta tillgångarna eller är på annat sätt direkt relaterade och nödvändiga.

Eftersom denna klausul torde innefatta även områden där säljaren inte före

                                                
39 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
40 Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272ff
41 Tesco/Catteau, Case IV/M301 (5 februari 1992)
42 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
43 GE/CIGI, Case IV/M.465 (28 augusti 1994)
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överlåtelsen varit aktiv, går detta utöver vad kommissionen enligt tillkännagivandet

anser vara nödvändigt.44

Kommissionen har emellertid inte accepterat konkurrensklausuler som uttryckligen

går längre än vad som är tillåtet enligt tillkännagivandet. I fallet 7HVFR�/WG�&DWWHDX

6$45 godtog kommissionen inte den obegränsade geografiska utsträckning som

konkurrensklausulen hade utan begränsade denna till att gälla endast Frankrike och

Belgien. I beslutet kvarstår emellertid vissa oklarheter huruvida de av

kommissionen definierade regionerna stämde överens med de geografiska områden,

där Catteau var aktiv vid tiden för överlåtelsen. Enligt kommissionen inkluderade

det godtagbara territoriet även vissa gränsprovinser i Belgien, emedan Catteaus

aktiviteter tidigare i beslutet beskrevs vara koncentrerade till nordöstra Frankrike.46

������ 6XEVWDQV

Vidare skall enligt kommissionens tillkännagivande konkurrensklausulen för att

anses vara nödvändig endast gälla de produkter eller de tjänster som det överlåtna

företaget hade före överlåtelsen.47

Ofta är emellertid konkurrensklausulerna mycket allmänt utformade och det

framstår ibland som om säljarens skyldigheter att avhålla sig från att konkurrera går

utöver vad som beskrivits i kommissionens tillkännagivande. En generell

konkurrensklausul kan komma att inkludera aktiviteter som inte utfördes av det

överlåtna företaget före överlåtelsen. Ett exempel på detta är målet 'LJLWDO�.LHQ]OH48

där säljaren avtalade att ”withdraw from the computer industry exept för the

manufacturing of printers”. Detta torde inkludera allt utom skrivare inom

                                                
44 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
45 Tesco Ltd/Catteau SA, Case IV/M.301 (4 februari 1993)
46 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
47Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
48 Digital/Kienzle, Case IV/M.057 (22 februari 1991)
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datorbranschen oavsett om säljaren hade handlat inom området före överlåtelsen.

Ändå konstaterar kommissionen att klausulen är accessorisk till koncentrationen i

den mening som koncentrationsförordningen föreskriver.49

������ 3HUVRQNUHWVHQ

Säljaren kan enligt kommissionens tillkännagivande binda sig själv, sina

dotterbolag och agenter till en konkurrensklausul. Att säljaren kan binda sig själv

innefattar hela den grupp av företag som denne tillhör50. Kommissionen betonar

särskilt i sitt tillkännagivande att konkurrensklausulen inte får begränsa

möjligheterna för återförsäljare eller användare att importera eller exportera.51

I de flesta av kommissionens avgöranden står det klart att det endast är säljaren som

är bunden av konkurrensklausulen. I beslutet 7HVFR�/WG�&DWWHDX�6$52 inkluderade

emellertid kretsen som var bundna hela Catteaus familj inklusive makar och barn.

Det framgår dock inte klart av beslutet huruvida dessa var aktieägare i det överlåtna

företaget.53 Vidare är 7HVFR�/WG�&DWWHDX�6$54 ett exempel på fall där kommissionen

har accepterat konkurrensbegränsningar som riktar sig mot vissa av säljarens

aktieägare, vilket innebär att kommissionen ser förbi själva bolagsstrukturen. Detta

gäller främst familjeföretag eller företag med stark ägarkontroll.55

                                                
49 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
50 Jones, Christopher, Enrique Gonzáles-Días, The EEC merger regulation, Sweet &Maxwell,
London 1992 (edited by Colin Overbury) s 182f
51Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
52 Tesco Ltd/Catteau SA, Case IV/M.301 (4 februari 1993)
53 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
54 Tesco Ltd/Catteau SA, Case IV/M.301 (4 februari 1993)
55 C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C. Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s
170-173
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���� 2PYlQGD�NRQNXUUHQVNODXVXOHU

Gäller klausulen däremot till förmån för säljaren skall den enligt kommissionens

tillkännagivande i princip bedömas under tillämpning av artikel 85, 86 RomF56.

Kommissionen har emellertid uttalat att den kan komma att acceptera en i tiden

begränsad konkurrensklausul till förmån för säljaren, om transaktionen innefattar en

försäljning av en geografisk del av en affärsverksamhet. I fallet 4XDQWHO

,QWHUQDWLRQDO�&RQWLQXXP� Y�� 4XDQWHO57 köpte förvärvaren det amerikanska

dotterbolaget till ett franskt företag och avtalade i samband med förvärvet att den

avsålda enheten inte skulle konkurrera med säljaren i Europa under åtta till nio år.

Detta ansåg kommissionen vara ett brott mot artikel 85 och konstaterade att de

principer som ställts upp i 1XWULFLD�� inte gällde konkurrensklausuler till förmån för

säljaren. Kommissionen uttalade emellertid senare att den skulle kunna godta en

konkurrensklausul till förmån för säljaren, om den var begränsad till en kortare

period och rörde en sådan försäljning av en geografiskt begränsad del av en

affärsverksamhet som var fallet i Quantel59. Detta var emellertid förutsatt att sådana

klausuler var nödvändiga för att skydda parterna mot att den andre parten utnyttjade

sitt goodwill för att erhålla kunderna. Kommissionen har också varit villig att godta

klausuler till förmån för säljaren i de fall där försäljningen avser en del av ett

företag såsom t.ex. en viss produktlinje. 60

I %+)�&&)�&KDUWHUKRXVH61 delades ett företag upp så att ägaren av detta företag

behöll vissa verksamhetsgrenar, medan resten överläts till ett annat bolag. Här

accepterade kommissionen en klausul som innebar att köparen förpliktigades att

inte försöka övervinna anställda eller kunder från säljaren dvs inte konkurrera med

säljaren på en viss specificerad produktmarknad. Det argumenterades att

                                                
56C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C. Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s
175
57Quantel International- Continuum/Quantel SA, Case IV/33.335 (EC Commission July 27, 1992),
[1993] C.M.L:R. 497
58 Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217
59 se t.ex. 22:nd report on competition policy 1992
60Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 273
61 BHF/CCF/Charterhouse, Case IV/M.319 (30 augusti 1993)
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konkurrensklausulerna, som sträckte sig över en period om mindre än tre år,

behövdes för att tillåta verksamhetsgrenarna att självständigt etablera sig på

marknaden. Kommissionen konstaterade att dessa klausuler var direkt relaterade

och nödvändiga och skall därför anses vara accessoriska i

koncentrationsförordningens mening.62

I 3HSVL&R�*HQHUDO� 0LOOV63 förvärvade PepsiCo kontroll över ett bolag till vilket

sedan både PepsiCo och General Mills skulle sälja delar av sina bolag. Beslutet

beskriver emellertid inte de konkurrensklausuler som hade avtalats närmare utan

skriver endast ”non-competition obligations entered into between the parties”. Detta

ordval torde emellertid inkludera båda parterna. I fallet PepsiCo/General Mills skall

man emellertid vara medveten om att General Mills behöll ett icke obetydligt

minoritetsintresse nämligen 40,5 % av aktierna, vilket kan ha spelat in som en

avgörande faktor då kommissionen godkände konkurrensklausulen.64

���� )|UEXG�DWW�I|UYlUYD�DNWLHU�L�HWW�NRQNXUUHUDQGH�I|UHWDJ

En särskild typ av konkurrensklausul är att säljaren av en verksamhet förbinder sig

att inte förvärva aktier eller annat ägarintresse i ett konkurrerande företag.

Kommissionens behandling av dessa konkurrensbegränsningar har inte varit helt

enhetlig. I fallet 7HVFR�/WG��&DWWHDX�6$65 fanns en konkurrensklausul som innebar

att det säljande företaget förpliktigades att inte förvärva aktier för mer än 10% i ett

konkurrerande företag. Här uttalade emellertid kommissionen att klausulen inte fick

innebära att förbud att förvärva aktier i ett konkurrerande företag för mer än 10%,

om aktierna förvärvades endast i investeringssyfte. Köparen skulle således varken

direkt eller indirekt utöva kontroll i det företag där de 10% var förvärvade. I fallet

                                                
62Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 273
63 PepsiCo/General Mills, Case IV/M.232 (5 augusti 1992)
64 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
65 Tesco Ltd./Catteau SA, Case IV/M.301 (4 februari 1993)
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6DSSL�'/-0%�8%6�:DUUHQ66 behandlade kommissionen en liknande

konkurrensklausul som innebar att säljaren inte fick förvärva aktier över 5% i ett

börsnoterat företag, som var verksam på samma område som den sålda enheten som

en accessorisk konkurrensbegränsning. I detta beslut kommenterade emellertid inte

kommissionen frågan om passivt förvärv.

���� )|UEXG� DWW� I|UV|ND� |YHUYLQQD� NXQGHU� HOOHU� DQVWlOOGD� IUnQ� GHW

|YHUOnWQD�I|UHWDJHW�

Man kan se en utveckling i kommissionens praxis mot att de principer som styr

behandlingen av konkurrensklausuler sprider sig även till andra områden.

Kommissionen har ansett att ett förbud mot att försöka locka kunder eller anställda

från det överlåtna företaget kan vara nödvändigt, för att köparen skall kunna få ut

det fulla värdet av vad han har förvärvat. I besluten %75�3LUHOOL67 och -HIIHUVRQ

6PXUILW�6W�*REDLQ68 statuerade kommissionen uttryckligen att sådana restriktioner

var att anse som konkurrensklausuler.69 I *(�&,*,70 förpliktigades vissa före detta

aktieägare till det överlåtna bolaget bl.a. att inte försöka övervinna kunder eller

anställda från det överlåtna bolaget eller dess dotterbolag. Denna förpliktelse ansågs

av kommissionen vara accessorisk till förvärvsavtalet.

���� 6HNUHWHVVNODXVXOHU

Kommissionens hade i sina tidiga beslut en restriktiv inställning till förbud för

säljaren att offentliggöra eller använda information som rör den överlåtna

verksamheten. Man ansåg att dessa var att likställa med konkurrensklausuler och

                                                
66 Sappi/DLJMB/UBS/Warren IV/M.526 (28 november 1994)
67 BTR/Pirelli Case IV/M.253 (17 augusti 1992)
68 Jefferson Smurfit/St Gobain Case IV/M.499 (19 september 1994)
69 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f
70 GE/CIGI, Case IV/M.465 (28 augusti 1994)
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skulle således inte godas för en längre tidsperiod.71 I ,QFKDSH�,(3�� begränsade

kommissionen giltighetsperioden för klausulen till tre år, då de ansåg att en

obegränsad tidsperiod skulle begränsa säljarens återinträde på marknaden på ett

orimligt sätt.73 I kommissionens senare beslut har den emellertid visat en större

tolerans och godtagit såväl klausuler med längre giltighetstid som klausuler med

obegränsad giltighetstid74. Man måste emellertid skilja mellan kommersiell

information om kunder, kvantitet och kvalitet och information av teknisk karaktär

såsom t.ex. produktionssätt. Det är endast för denna senare typ av information som

kommissionen accepterat långtgående förbud att använda eller offentliggöra

informationen.75

���� .RPPLVVLRQHQV�DJHUDQGH

På samma sätt som kommissionen kan begära ändringar i en notifierad

företagsöverlåtelse enligt artikel 8 (2) i koncentrationsförordningen som ett villkor

för att godkänna koncentrationen, kan kommissionen också begära att parterna

tillämpar den minst ingripande formen av en accessorisk konkurrensbegränsning.

Alternativt har kommissionen möjligheten att helt enkelt utesluta en klausul som

inte uppfyller kraven på att anses vara accessorisk ur sitt beslut.

                                                
71 Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272ff se även 71C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C.
Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s 175ff
72 Inchape/EIP Case IV/M.182 (21 januari 1992) se även Solvay-Laporte/Interox, Case IV/M.197
(30 april 1992)
7322 report on competition policy 1992 s 156 se även Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the
commission’s decisions under the merger regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb,
Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s 40 f
74 se t.ex. fallen Matra Marconi Space/British Aerospace Space Systems, Case IV/M.437 (23 augusti
1994) och Sappi/Warren Case IV/M.526 (28 november 1994)
75Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s guide,
Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 272ff se även C.J. Cook, C.S. Kerse, E.C.
Merger Control, andra upplagan, Sweet & Maxwell, London 1996 s 175
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Därmed överlåter de prövningen av klausulen till artikel 85, 86 RomF.76

Kommissionen kan vidare välja att acceptera klausulen till den utsträckning

klausulen inte går utöver vad som är nödvändigt. Härvid måste företaget ändra

klausulen annars kan den angripas av artikel 85 eller 86. I fallet &RXUWDXOGV�61,$77

ansåg kommissionen att en konkurrensklausul hade en längre giltighetstid än vad

som var nödvändigt men godkände den som accessorisk för en kortare tidsperiod.78

                                                
76 Modrall, James R. Ancillary Restrictions in the commission’s decisions under the merger
regulation: Non competition clauses Cleary, Gottlieb, Steen &Hamilton, [1995] 1 ECLR, Vol. 16 s
40 f

77 Courtaulds/SNIA Case IV/M.113 (19 december 1991)
78Bellamy  & Child, Common market law of competition, fjärde upplagan, Sweet & Maxwell,
London 1993 s345ff
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�� 69(16.�.21.855(165b77

EG:s koncentrationsförordning79 är exklusiv. Detta innebär att de

företagsöverlåtelser som omfattas av koncentrationsförordningen enbart skall

prövas inom EU och tillämpning av nationella förvärvsregler på samma överlåtelse

är därför utesluten. Följaktligen uppkommer inga problem med dubbel kompetens

mellan Kommissionen och nationella myndigheter. Det finns emellertid ett

undantag från denna kompetensfördelning. Enligt artikel 9 i

koncentrationsförordningen kan kommissionen efter ansökan från en medlemsstat

besluta att hänskjuta en koncentration till den ansökande medlemsstaten. Detta

förutsätter att koncentrationen hotar att skapa eller förstärka en dominerande

ställning, som innebär att konkurrensen på en avgränsad marknad inom

medlemsstaten väsentligen hämmas. 80

De företagsöverlåtelser som faller utanför tillämpningen av

koncentrationsförordningen skall däremot i princip bedömas endast enligt nationell

rätt. Enligt artikel 22.3 i förordningen har emellertid en medlemsstat alltid

möjligheten att få en företagsöverlåtelse, som normalt sett skulle ha fallit utanför

koncentrationsförordningens tillämpningsområde hänskjuten till kommissionen och

på så sätt få överlåtelsen prövad under koncentrationsförordningen. 81

���� $FFHVVRULVND�NRQNXUUHQVEHJUlQVQLQJDU

Till skillnad från EG:s konkurrensrätt innehåller den svenska konkurrenslagen82

inte några bestämmelser angående accessoriska begränsningar. Denna typ av

konkurrensbegränsningar berörs inte heller i lagens förarbeten83. I litteraturen har

man därför dragit slutsatsen att det inte varit lagstiftarens avsikt att EG:s regler skall

                                                
79 Förordning (EEC) nr 4064/89 från den 21 December 1989 om kontroll av företagskoncentrationer
80 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan, Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 77 f
81 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 77 f
82 Konkurrenslagen (1993:20)
83 Prop. 1992/93:56 om ny konkurrenslagstiftning
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ha motsvarande tillämpning vid förvärvsprövningar enligt konkurrenslagen84, vilket

i sin tur skulle innebära att alla konkurrensbegränsningar som avtalats mellan

parterna i förvärvsavtalet skall prövas i enlighet med förbudsbestämmelserna i 6§

eller 19§ KL.85

KKV avser emellertid trots detta granska konkurrensklausuler i sina beslut i

förvärvsärenden även i de fall då en dominerande ställning inte skapas och

förvärvet i sig alltså inte kan angripas enligt 34 § KL. Vid denna granskning

kommer konkurrensverket att hämta vägledning från kommissionens

tillkännagivande. Om KKV anser att en konkurrensklausul går utöver vad som är

acceptabelt, skall de påtala sin syn på klausulen. 86 Vilken status KKV:s uttalanden i

dessa fall har får anses vara oklart. En åsikt som anförts i litteraturen är att de endast

är obindande yttranden om KKV:s preliminära syn på begränsningarna87. Som

grund för detta kan anföras att KKV i vissa beslut om företagsförvärv uttryckligen

angivit att deras uttalande om konkurrensklausulen endast är en preliminär

bedömning88. Dessa yttranden skulle alltså inte innebära ett formellt hinder mot att

KKV i ett senare skede ingriper mot samma begränsning som de i förvärvsärendet

inte hade något att invända emot. Om ett företag vill ha ett bindande beslut från

KKV angående den accessoriska konkurrensbegränsningen måste företaget således

ansöka om icke-ingripandebesked eller undantag.89  Detta gjordes i fallet 6FRWLD

+ROGLQJ� 3/&90� där KKV medgav ett icke-ingripandebesked på grundval av att

konkurrensklausulen i en kvalitativ bedömning var direkt relaterad och nödvändig

för genomförandet av förvärvet. Av KKV:s praxis kan man följaktligen dra

                                                
84 Se bl.a. Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan, Fritzes
förlag AB, Stockholm 1995 s 65-68 och Wetter, Carl, Ericsson, Eric, Karlsson, Johan och Rislund,
Olle, Konkurrenslagen i praxis, första upplagan, Juridik och samhälle, Falun 1995 s 253-259
85 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65 - 68
86 Konkurrens 7/93 s 8-9, Konkurrensklausuler i förvärvsprövning av Cecilia Maxe och Charlotte
Zackari samt Konkurrens 5/93 s 4-6, Nya regler för prövning av företagsförvärv av Charlotte Zackari
87 Se bl.a. Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes
förlag AB, Stockholm 1995 s 65-68 och
88 Se t.ex. Svenska Shell, Beslut nr 742/93 (22 november 1993)
89 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65 - 68
90 Scotia Holdings PLC, Beslut nr 336/95 (13 februari 1996) se även Preem Petroleum AB, Beslut nr
1528/93 (16 december 1997)
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slutsatsen att  verket liksom EG-rätten anser att konkurrensbegränsningar, som är

direkt relaterade och nödvändiga för förvärvets genomförande, inte omfattas av

förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete i 6§ KL91. KKV grundar detta

ställningstagande på att sådana konkurrensbegränsningar i princip inte påverkar

konkurrensen på ett märkbart sätt vilket alltså innebär att de bedömer klausulen i

kvalitativt hänseende.92

���� .RQNXUUHQVNODXVXOHU�L�..9�V�SUD[LV

KKV har i sin bedömning av konkurrensklausuler i mycket hämtat ledning från

kommissionens beslut. En försäljning av materiella tillgångar eller registrerade

immateriella rättigheter anses liksom i EG-rätten normalt inte motivera en

konkurrensklausul. Om överlåtelsen däremot innefattar goodwill och know-how,

kan en konkurrensklausul till förmån för köparen under vissa förutsättningar

godkännas. Konkurrensklausulen anses då vara nödvändig för att köparen skall

kunna tillgodogöra sig det fulla värdet av de överlåtna tillgångarna och är således

accessorisk till den huvudsakliga transaktionen. De villkor som sätts upp för att en

konkurrensklausul skall kunna motiveras är att klausulens giltighetstid inte får vara

längre än vad som krävs för att en aktiv, konkurrenskraftig köpare skall kunna

bygga upp en ställning motsvarande säljarens vid tidpunkten för förvärvet samt att

klausulen inte får vara för omfattande. Klausulens omfattning bedöms av KKV i

samma delmoment som i EG-rätten nämligen klausulens giltighetstid, territoriet,

substansen samt personkretsen. 93

                                                
91 se bl.a. Mander brothers limited Beslut nr 1170/93 (3 mars 1994), Folksam ömsesidig
sakförsäkring Beslut nr 1873/93 (30 maj 1994) Alien 88 AB Beslut nr 691/94 (30 maj 1994) samt
Wasa Banken Beslut nr 824/94 (20 juni 1994)
92 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65 – 68 samt 128-30
93 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
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������ *LOWLJKHWVWLG

KKV har med anledning av kommissionens tillkännagivande94 och praxis angivit

att en period på högst två år är godtagbar, om ett förvärv endast omfattar goodwill. I

6YHQVND� 6KHOO� ,,95 förvärvade Shell samtliga aktier i Sven Johansson Olje AB.

Förvärvsavtalet innehöll en konkurrensklausul som innebar att säljarna förband sig

att inte under fem år ´«GLUHNW�HOOHU�LQGLUHNW��VMlOY��JHQRP�QlUVWnHQGH�HOOHU�JHQRP

ERODJ� L� YLOND� VlOMDUQD� KDU� HWW� EHVWlPPDQGH� LQIO\WDQGH�� EHGULYD� HOOHU� IUlPMD

YHUNVDPKHW�VRP�NRQNXUUHUDU�PHG�GHQ�YHUNVDPKHW�VRP�NRQFHUQERODJHQ�HOOHU�6KHOO

EHGULYHU�L�6YHULJH´. KKV uttalade i sin bedömning av konkurrensklausulen att vid

förvärv som omfattar både goodwill och know-how kan en längre giltighetstid

accepteras, men då det aktuella förvärvet endast innefattar goodwill, kan ett

konkurrensförbud under längre tid än två år komma att strida mot 6§ KL.96 Även i

3UHHP�3HWUROLXP�$%97 konstaterade KKV att det krävs en överföring av betydande

know-how, för att en giltighetstid på mer än två år skulle kunna accepteras.

Det finns emellertid exempel som visar att KKV har godtagit konkurrensklausuler

med längre giltighetstid trots att endast goodwill inkluderats. I */)�6HUYLFH�$%98

ansågs en period om tre år vara nödvändig. Detta motiverades med att de starka

säljarna relativt snabbt och enkelt skulle kunna återinträda på marknaden.99

KKV har vidare ansett att en period om tre år är motiverad om ett förvärv omfattar

såväl goodwill som know-how, men köparen redan före förvärvet varit aktiv på

marknaden och således haft tillgång till motsvarande know-how. I fallet +XKWDPlNL

2\100 förvärvade Huhtamäki med full äganderätt Procordias konfektyrverksamhet.

Huhtamäki var emellertid redan aktiv på den aktuella marknaden och efter att

                                                
94 Commission notice regarding restrictions ancillary to concentrations OJ 1990 C203/5
95 Svenska Shell, Beslut nr 742/93 (22 november 1993)
96 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
97 Preem Petroleum AB Beslut nr 1528/93 (16 december 1997) se även ABB Fläkt Nord AB Beslut
nr 202/96 (21 mars 1996)
98 GLF Service AB Beslut nr 50/94 (9 februari 1994) se även Kraft General Foods AB Beslut nr
677/93 (23 juni 1994)
99 Wetter, Carl, Ericsson, Eric, Karlsson, Johan och Rislund, Olle, Konkurrenslagen i praxis, första
upplagan Juridik och samhälle, Falun 1995 s 253-259
100 Huhtamäki Oy Beslut nr 700/93 (27 oktober 1993)
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konkurrensklausulens giltighetstid ändrats från fem till tre år uttalade KKV att de

inte såg anledning att invända mot klausulen101.102 Utgångspunkten när ett förvärv

omfattar både goodwill och know-how är alltså att en giltighetstid upp till tre år är

godtagbart. KKV har vidare uttryckligen yttrat att konkurrensklausuler om fem års

löptid eller mer normalt sett inte kan accepteras103.

I vissa fall har KKV accepterat konkurrensklausuler med en giltighetstid på fem år.

Detta gäller främst fall där förvärvet utöver goodwill även innefattat ett betydande

know-how och köparen inte haft en motsvarande know-how eller varit aktiv på den

svenska marknaden. Ett sådant know-how skall vidare vara av teknologisk karaktär

och inte enbart kommersiell för att motivera en längre giltighetstid. I $OLHQ� ��104

konstaterade KKV att den know-how som överfördes främst avsåg

marknadsförhållanden i Sverige samt försäljningsmetoden och därmed var inte en

femårig konkurrensklausul nödvändigt för genomförandet av förvärvet. I 5DLVLRQ

7HKWDDW�2<�$%105�accepterade KKV en konkurrensklausul med en giltighetstid om

fem år var. Förvärvet inkluderade även ett tekniskt kunnande om en mekanisk eller

fysikalisk-kemisk metod och köparen hade inte tillgång till detta know-how före

överlåtelsen. Dessutom ansågs de berörda produkterna ha en sådan livslängd att ett

längre skydd var motiverat.106

Även i de fall där köparen haft tillgång till motsvarande know-how har en

femårsperiod godtagits, om säljaren hade en mycket stark ställning på marknaden. I

%2%�,QGXVWULHU��� ansåg KKV att en fem års löptid på konkurrensklausulen kunde

vara befogat, eftersom särskilda omständigheter förelåg. Säljaren hade en mycket

                                                
101 Se även Responsor Beslut nr 795/93 (8 november 1993)
102 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 66
103 T.ex. Lanestams Begravningsbyrå AB Beslut nr 116/94 (9 maj 1994) och Parker Hannifin
Sweden AB Beslut nr 944/94 (22 juli 1994)
104 Alien 88 Beslut nr 691/94 (30 maj 1994)
105 Raision Tehtaat OY AB Beslut nr 721/94 (30 maj 1994) se även Scotia Holdings PLC Beslut nr
336/95 (13 februari 1996) där kommissionen accepterade en fyraårig konkurrensklausul eftersom
förvärvet innefattade know-how och goodwill.
106 Wetter, Carl, Ericsson, Eric, Karlsson, Johan och Rislund, Olle, Konkurrenslagen i praxis, första
upplagan, Juridik och samhälle, Falun 1995 s 253-259
107 BOB Industrier AB Beslut nr 535/93 (12 augusti 1993)
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stark ställning  på marknaden. Därmed skulle säljaren snabbt  kunna få sina

produkter i produkter i distribution, om man återupptog tillverkningen av de i

förvärvet aktuella produkterna. Mot bakgrund av säljarens ställning på marknaden

ansåg således KKV att en klausul av den angivna längden var befogad. De

påpekade emellertid uttryckligen att konkurrensklausuler med fem års löptid inte

generellt sett kunde anses nödvändiga för genomförandet av ett förvärv. ����Även i

fallet .XPOD�)UXNWLQGXVWULHU AB109 ansågs säljarens starka ställning på marknaden

motivera en konkurrensklausul med fem års giltighetstid. 110

En annan omständighet som kan leda till att KKV godkänner en femårig

konkurrensklausul är om förvärvet bidrar till att skapa en gynnsammare

konkurrenssituation. I 7HOHIRQDNWLHERODJHW�/0�(ULFVVRQ111 anförde parterna att en

femårig konkurrensklausul var nödvändig för att ge köparen ett tillräckligt skydd

även om köparen redan hade expertis på området. KKV konstaterade då att

produkterna var av högteknologisk karaktär och att förvärvet innebar att en vertikal

integration upphörde och på grundval av detta ansåg KKV att konkurrensklausulen

var rimlig. Även i %2%� ,QGXVWULHU112 innebar förvärvet att säljarens vertikala

integrationen bröts och det öppnades möjligheter för andra tillverkare att sälja sina

produkter till säljaren. KKV accepterade som ovan nämnts den femåriga

konkurrensklausulen.

Ytterligare en situation som kan anses motivera en längre löptid är om förvärvet

som KKV skall pröva ingår som en del i en större transaktion. I (YHUHDG\�%DWWHU\

&RPSDQ\� ,QFRUSRUDWLRQ113 ansåg KKV att det var tveksamt huruvida överlåtelsen

inkluderade även en omfattande know-how. Det var emellertid fråga om ett

världsomspännande förvärv och KKV:s prövning gällde ett företag med endast

några få anställda. KKV konstaterade här att den femåriga  giltighetstiden gällde för

                                                
108 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
109 Kumla Fruktindustrier AB Beslut nr 535/93 (12 augusti 1993)
110 Wetter, Carl, Ericsson, Eric, Karlsson, Johan och Rislund, Olle, Konkurrenslagen i praxis, första
upplagan Juridik och samhälle, Falun 1995 s 253-259
111 Telefonaktiebolaget LM Ericsson Beslut nr 919/93 (29 november 1993)
112 BOB Industrier AB Beslut nr 535/93 (12 augusti 1993)
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hela förvärvet och att det var små utsikter att säljaren i Sverige skulle återuppta

försäljning eller tillverkning inom en kortare tid. Den femåriga konkurrensklausulen

hade vidare blivit godkänd av både tyska och amerikanska myndigheter och KKV

fann därför inte skäl att göra invändning mot klausulen.114

Liksom i EG-rätten har KKV förklarat att en konkurrensklausul med längre

giltighetstid kan accepteras, om det är motiverat med hänsyn till kundkretsens

köptrohet eller de berörda produkternas ekonomiska livslängd. Man har emellertid

hittills varit restriktivt inställda till att godta en konkurrensklausul med längre

giltighetstid på grundval av detta115.

KKV:s uppfattning om vad som innebär goodwill och know-how får anses vara

något oklar. I 6YHQVND� 6KHOO� ,116 menade KKV att säljarens kundkontakter

representerade goodwill och KKV har i vissa fall utgått från att know-how inte

ingår i ett förvärv eller att det ingår men köparen redan före förvärvet haft tillgång

till motsvarande know-how, om köparen redan tidigare varit aktiv på området117.

KKV uttalade vidare i 6PDOO�6KRSV�6YHULJH�$%118 att överlåtelse av kunskap om de

kommersiella förhållandena på berörda marknader inte kan anses innebära en

överföring av sådant know-how som motiverar ett särskilt skydd. I 9+$%�+ROGLQJ

$%119 konstaterade KKV att eftersom det förvärvade företaget tillverkade tekniskt

komplicerade produkter som såldes under det välkända märket Hasselblad och det

förvärvande företaget inte tidigare varit aktiv på marknaden, fick förvärvet anses

innefatta såväl goodwill som know-how.

                                                                                                                                       
113 Eveready Battery Company Incorporation Beslut nr 656/93 (29 september 1993)
114 Wetter, Carl, Ericsson, Eric, Karlsson, Johan och Rislund, Olle, Konkurrenslagen i praxis, första
upplagan, Juridik och samhälle, Falun 1995 s 253-259
115 se t.ex. Preem Petroleum AB Beslut nr 1528/93 (16 december 1997)
116 Svenska Shell Beslut nr 742/93 (22 november 1993)
117 se t.ex. Huhtamäki Oy Beslut nr 700/93 (27 oktober 1993) och  Carlsson, Kenny, Schuer, Lars,
Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag AB, Stockholm 1995 s 67
118 Small Shop Sverige AB Beslut nr 477/97 (29 maj 1997)
119 VHAB Holding AB Beslut nr 111/96 (23 februari 1996)
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������ 7HUULWRULHW

Konkurrensförbudet får liksom i EG-rätten endast omfatta de geografiska

marknader där produkterna vid överlåtelsetillfället tillhandahölls.120 I 6YHQVND�6KHOO

,121 konstaterade KKV att en konkurrensklausuls geografiska område skall

begränsas till det område där det överlåtna företaget eller den överlåtna rörelsens

verksamhet marknadsförde sina varor vid tiden för överlåtelsen. Därför ansåg KKV

att en klausul som innebar ett skydd i hela Sverige ej kunde motiveras, när det

överlåtna företaget i huvudsak hade sålt sina produkter endast i Uppsala län.

Samma sak gällde i 6YHQVND� 1HVWOp AB122 där KKV underkände en

konkurrensklausul med världsomfattande tillämpningsområde.

������ 6XEVWDQV

Konkurrensförbudet får inte heller omfatta mer än de varor och tjänster som det

köpta företaget tillhandahöll före försäljningen123. I 3DUWHN� 9HWRQLW� 2\� $%124

innehöll förvärvsavtalet en konkurrensklausul som innebar att säljarna inte under en

period av tre år skulle bedriva rörelse inom bolagens nuvarande

verksamhetsområden med undantag av vissa verksamheter som behölls av säljaren.

Denna klausul ändrades sedan efter samtal med KKV till att endast omfatta det

överlåtna företagets produktområden. Efter denna ändring konstaterade KKV att

konkurrensklausulen kunde accepteras. Denna princip har upprätthållits relativt

strikt i KKV praxis. I 6YHQVND�1HVWOp�$%125  accepterades inte en konkurrensklausul

som även omfattade verksamheter och produkter som var planerade på

tillträdesdagen126.

                                                
120 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
121 Svenska Shell Beslut nr 742/93 (22 november 1993)
122 Svenska Nestlé AB Beslut nr 660/94 (30 maj 1994)
123 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 66f
124 Partek Vetonit, Beslut nr 739/93 (15 oktober 1993)
125 Svenska Nestlé AB, Beslut nr 660/94 (30 maj 1994)
126 Jfr GE/CIGI Case IV/M.465 (28 Augusti 1994)
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I $OFDWHO�,.2�.DEHO127 framgick att också konkurrensklausuler som innebär att ett

företag inte får använda en viss produktionsenhet för ett visst ändamål anses

begränsa produktionen och är således förbjudna. När Alcatel-koncernen skulle

lägga ned viss verksamhet såldes företagets lokaler till kommunen. I köpekontraktet

fanns en klausul som innebar att lokalen inte fick användas för viss typ av

verksamhet. Detta ansågs strida mot 6§ KL och KKV meddelade ett åläggande att

parterna inte fick tillämpa klausulen.128

������ 3HUVRQNUHWVHQ

Det finns inte många uttalanden rörande personkretsen som får omfattas av en

konkurrensklausul i KKV:s praxis. Av de klausuler som godkänts kan man

emellertid dra slutsatsen att EG:s konkurrensrätt även på detta område har varit

ledande. I 6YHQVND 6KHOO� ,��� accepterades en klausul som inkluderade även

närstående och andra bolag i vilka säljaren hade ett bestämmande inflytande vilket

torde gå i linje med kommissionens syn i på personkretsen130

���� 2PYlQGD�NRQNXUUHQVNODXVXOHU

Konkurrensklausuler till förmån för säljaren anses i princip inte vara nödvändiga för

att ett förvärv skall kunna genomföras och är således inte accessorisk till

överlåtelsen. Det förhållandet att en konkurrensklausul inte är direkt relaterad och

nödvändig för genomförandet av ett företagsförvärv innebär emellertid inte alltid att

den är förbjuden enligt konkurrensrätten. Det är möjligt att en konkurrensklausul

gentemot en fysisk person inte anses påverka konkurrensen på ett märkbart sätt. I

                                                
127 Alcatel IKO Kabel Beslut nr 470/94 (19 september 1994) se även Abramatic AB Beslut nr
1015/94 (2 augusti 1994) Alfred Berg Holding Beslut nr 521/96 (6 juni 1996) samt NCC AB, Beslut
nr 1160/96 (18 december 1996)
128 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
129 Svenska Shell, Beslut nr 742/93 (22 november 1993)
130 Jfr t.ex. Tesco Ltd/Catteau SA, Case IV/M.301 (4 februari 1993)
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princip är de emellertid förbjudna om parterna har någon betydelse på marknaden

vilket visar sig i fallet Alcatel IKO Kabel. 131

���� )|UEXG�DWW�I|UV|ND�YlUYD�NXQGHU�HOOHU�DQVWlOOGD

KKV har liksom i EG-rätten godtagit klausuler som innebär att det säljande

företagen inte får försöka värva kunder eller anställda från det överlåtna

företaget132. I fallet  6FRWLD� +ROGLQJV� 3OF133 ansökte Scotia om icke-

ingripandebesked enligt 20§ KL för bl.a. en klausul som innebar att säljaren inte

skulle söka anställa vissa personer som ingått i ledningsgruppen för det förvärvade

företaget. Denna klausul medgavs icke-ingripandebesked på grunden att dessa

personer besatt en sådan kunskap och erfarenhet att Scotia utan dem inte inom

rimlig tid skulle kunna tillgodogöra sig överförd know-how.

���� 6HNUHWHVVNODXVXOHU

Det förekommer således att även andra typer av klausuler anses ha samma effekt

som konkurrensklausuler. Ett exempel på detta är fallet ,PFKHP��� där

överlåtelseavtalet innehöll, förutom en treårig konkurrensklausul, en

sekretessklausul som förbjöd säljarna från att använda eller sprida hemliga

uppgifter under en tioårsperiod. KKV ansåg att sekretessklausulen blev en

förlängning av konkurrensskyddet och tyckte därför att tioårsperioden gick utöver

vad som kunde motiveras av förvärvet.135

                                                
131 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
132 Se t.ex. VHAB Holding AB, Beslut nr 111/96 (23 februari 1996)
133 Scotia Holdings Plc, Beslut nr 336/95 (13 februari 1996)
134 Imchem, Beslut nr 380/94  (6 april 1994)
135 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 65-68
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,� 6FRWLD� +ROGLQJV� 3/&136 uttalade KKV att  i de fall där tystnadsplikten gällde

teknisk know-how kunde en obegränsad giltighetstid accepteras. När en

sekretessklausul gäller kommersiell information, får den inte ha en giltighetstid som

överstiger en vanlig konkurrensklausuls giltighetstid.

                                                
136 Scotia Holdings PLC, Beslut nr 336/95 (13 februari 1996)
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�� $1$/<6

Det har tidigare i arbetet noterats att konkurrensklausulerna i kommissionens beslut

normalt inte är särskilt utförligt beskrivna. Detta medför att det är svårt att dra

allmängiltiga slutsatser på grundval av kommissionens uttalanden i ärendena. Det

tillkännagivande som kommissionen har publicerat ger inte heller någon större

vägledning eftersom kommissionen här talar i mycket generella termer vars

innebörd inte närmare förklaras. Detta tillkännagivande är vidare inte bindande

varken för EG-domstolen eller nationella myndigheter. Det är vidare tveksamt om

tillkännagivandet ens binder kommissionen själv, men eftersom tillkännagivandet

speglar kommissionens syn på vilka normer den anser vara lämpliga och har för

avsikt att tillämpa är det svårt att se att kommissionen på ett avgörande sätt skulle

frångå sina uttalanden137. Vidare skall en konkurrensklausul främst bedömas efter

omständigheterna i det enskilda fallet.  Såväl kommissionens tillkännagivande som

dess beslut på området kan emellertid ge vissa riktlinjer för hur liknande fall i

framtiden kommer att behandlas. Eftersom EG-rätten skall ge vägledning även vid

tillämpning av KL kan dessa riktlinjer tillsammans med KKV:s praxis även ge

ledning för hur KKV bedömer konkurrensklausuler.

Rättsreglerna på detta område är alltså under ständig utveckling och man kan

urskilja vissa tendenser som påminner om utvecklingen av kommissionens syn på

vertikala avtal. På vissa områden har vidare EG-rätten och den svenska

konkurrensrätten utvecklats åt något olika håll vilket bör observeras för att förstå de

olika grundtankarna bakom rättssystemen. Trots utvecklingen på rättsområdet

kvarstår en del oklarheter på området och man kan ställa sig frågan, om dessa

restriktioner mot konkurrensklausuler är den mest effektiva lösningen.

                                                
137 Se även Pålsson, Sten och Quitzow, Carl Michael, EG-rätten, ny rättskälla i Sverige, första
upplagan, Publica , Stockholm 1993 s 54, 57
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���� +XU�OnQJW�NDQ�HQ�NRQNXUUHQVNODXVXO�VWUlFND�VLJ"

För att utreda hur långt en konkurrensklausul får sträcka sig utan att komma i

konflikt med konkurrenslagstiftningen, skall nedan redogöras för de slutsatser som

dragits från kommissionens tillkännagivande och beslut på området. I de fall där

tillämpningen av KL har skilt sig från EG-rätten skall även slutsatser från dessa

beslut redovisas. Konkurrensklausulens räckvidd delas in i tre områden: dess

adressat, dess materiella innehåll samt vilka marknader man kan avtala om.

������ 9HP�InU�HQ�NRQNXUUHQVNODXVXO�ULNWD�VLJ�PRW"

Kommissionen har som beskrivits i kapitel 5 i praxis utvidgat den krets som får

omfattas av en konkurrensklausul. Från att enligt tillkännagivandet endast ha

omfattat säljaren samt dennes dotterbolag och agenter kan nu en konkurrensklausul

under vissa omständigheter rikta sig även mot andra. I utvecklingen kan man

urskilja ytterligare två grupper av juridiska eller fysiska personer: familjeföretag och

säljare.

Kommissionen har uttryckt en speciell syn på familjeföretag. I ett familjeföretag

räcker det inte med att binda det säljande bolaget i en familjeägd koncern. Ett

sådant förbud skulle vara föga verksamt då det materiella hotet snarare ligger hos

aktieägarna till moderbolaget. Det är dessa personer som besitter den know-how

och goodwill som köparen betalar för och det är de som skulle kunna konkurrera ut

köparen om de återinträdde på marknaden. Kommissionen har följaktligen

accepterat att man ser förbi själva bolagsstrukturen och istället binder aktieägaren. I

familjebolag kan det även vara möjligt att sträcka klausulens räckvidd utöver

aktieägarkretsen till att gälla även anhöriga. På grund av kommissionens bristfälliga

beskrivning av situationen i aktuella rättsfall är det emellertid osäkert, huruvida en

sådan utveckling är accepterad. Det torde i alla hänseenden krävas att dessa

personer har en nära anknytning till säljaren eller aktieägaren och att det finns

anledning att tro att de skulle kunna konkurrera i dennes ställe.
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Dessa slutsatser gäller troligtvis även företag med stark ägarkontroll. Situationen

blir ju här densamma, då man kan förutsätta att det är den starka ägaren som besitter

aktuell goodwill och know-how.

Vidare har även konkurrensklausuler till förmån för säljaren under vissa

omständigheter godkännas av kommissionen. I huvudsak finns det tre situationer då

en konkurrensklausul till förmån för säljaren kan komma att accepteras. Den första

situationen är då säljaren endast överlåter en geografisk avgränsad del av sin

verksamhet. Den andra situationen är då säljaren överlåter en viss verksamhetsgren

och den sista situationen är om säljaren behåller ett ägarintresse i det överlåtna

företaget. Även accepterandet av omvända konkurrensklausuler under dessa

omständigheter förefaller ha en logisk grund. Om man ej godtog klausuler till

förmån för säljaren, skulle detta avhålla honom från att sälja av vissa delar av sin

verksamhet. En sådan utveckling skulle inverka ogynnsamt för konkurrensen

genom att parter som kanske kunnat sköta verksamheten på ett bättre sätt inte ges

tillfälle till detta138. Vad det gäller de fall där säljaren behåller ett betydande

ägarintresse är det lite svårt att förstå varför säljaren här skulle skyddas. Det är

möjligt att man här anser att principen om en ekonomisk enhet blir tillämplig och

således att företag med samma ägare inte konkurrerar. Då det inte finns någon

utförlig praxis eller doktrin på området är det svårt att dra några långtgående

slutsatser.

I båda dessa fall kan man konstatera att kommissionen har anlagt en pragmatisk syn

på bedömningen av konkurrensklausuler och  undersökt det verkliga behovet av en

sådan konkurrensbegränsning. För att en konkurrensklausul skall vara effektiv och

ge köparen det fulla värdet av en transaktion krävs det att den riktar sig mot det

faktiska hotet. Om en konkurrensklausul inte skulle kunna omfatta t.ex.

familjemedlemmar eller aktieägare, är risken att köparen inte skulle få ut det köpta

värdet.  Denna risk är något köparen vid förhandlingar om priset skulle kalkylera

med, vilket leder till att han inte skulle vara villig att betala för goodwill och know-

                                                
138 se även Korah, Valentine, EC Competition Law and Practice, sjätte upplagan, Hart Publishing,
Oxford 1997 s 171 f
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how. Om familjen inte få ut det fulla värdet av sitt nedlagda arbete, skulle de inte

anse det lönsamt att sälja bolaget och konkurrensen skulle istället minska. Om

vidare ett litet företag säljer en del av sin verksamhet till ett stort företag torde det

vara köparen som innebär det materiella hotet och en konkurrensklausul måste

följaktligen kunna rikta sig mot denne för att konkurrensen inte skall minska. Trots

detta visar emellertid kommissionen en viss ovilja mot att godta sådana klausuler

såvida inte starka skäl visas.

Vad det gäller den svenska konkurrensrätten finns det inte mycket praxis på

området. Det är emellertid troligt att KKV kommer att följa kommissionens beslut.

Vad det gäller konkurrensklausuler som riktar sig mot aktieägare i familjeföretag

och deras nära släktingar torde detta inte medföra några problem, då det är svårt att

se att konkurrensklausuler mot fysiska personer skulle ha någon märkbar påverkan

på konkurrensen. Samma sak gäller för konkurrensklausuler som riktar sig mot

köparen.139 Även här kan man torde den logiska grunden gälla att en

konkurrensklausul skall rikta sig mot det materiella hotet.

������ +XU� InU� HQ� NRQNXUUHQVNODXVXO� WLOO� VLWW� PDWHULHOOD� LQQHKnOO

XWIRUPDV"

Kommissionen har i sina beslut även utvecklat själva begreppet konkurrensklausul.

Utöver den traditionella konkurrensklausulen där en part förpliktigas att inte

konkurrera med en annan part, har kommissionen dessutom likställt klausuler som

innebär ett förbud att förvärva aktier i ett konkurrerande bolag. Vidare likställs

förbud att försöka värva kunder eller anställda från det överlåtna företaget med

konkurrensklausuler samt sekretessklausuler. Här har samma bedömning gjorts

enligt de svenska konkurrensreglerna. Ett förbud att förvärva mer än 5%  eller 10%

av aktierna i ett konkurrerande företag har accepterats av kommissionen. Ett sådant

förbud fick ursprungligen inte innebära ett förbud att förvärva aktier endast i
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investeringssyfte. Hur ett sådant förbud att förvärva en passiv post i ett

konkurrerande företag skulle kunna vara en konkurrensbegränsning som faller

under artikel 85(1) är emellertid svårt att se140. Kanske har kommissionen insett

detta och lämnat denna princip, då den i ett senare beslut accepterade ett förbud att

förvärva aktier i ett konkurrerande bolag utan att kommentera huruvida aktier skulle

få förvärvas i investeringssyfte. Då besluten på området är få och inte särskilt

utförligt motiverade eller beskrivna, är det emellertid för tidigt att dra några

långtgående slutsatser. Vad det gäller sekretessklausuler har kommissionen för

tekniskt know-how accepterat en obegränsad giltighetstid vilket skiljer sig från dess

syn på traditionella konkurrensklausuler. Förbudet att söka övervinna kunder eller

anställda är i alla avseenden jämställt med traditionella konkurrensklausuler.

Huvudregeln för giltighetstiden är två år vid en överlåtelse som endast innefattar

goodwill och fem år om både goodwill och know-how innefattas. Vad som är

goodwill och know-how är mer osäkert då det inte finns några klara uttalanden på

området. Det framstår emellertid som om alla företagsöverlåtelser som inte enbart

är en överlåtelse av tillgångar alltid innefattar någon typ av goodwill. Vidare

förefaller know-how innefattas om köparen inte varit aktiv på marknaden tidigare.

Det verkar även finnas en skillnad mellan teknisk och kommersiell know-how. Där

det endast funnits kommersiell know-how har kommissionen i vissa fall inte

godtagit en giltighetsperiod på fem år utan begränsat den141. Know-how kan anses

omfattas av förvärvet, om köparen inte har varit aktiv på den aktuella produkt

marknaden men också om han varit aktiv på produktmarknaden men inte på den

ifrågavarande geografiska marknaden. I princip gäller samma regler för den svenska

marknaden med vissa modifieringar framförallt om köparen har haft tillgång till

motsvarande know-how före förvärvet.

                                                                                                                                       
139 Se även Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes
förlag AB, Stockholm 1995 s 65-68
140 Se även Hawk, Barry E, Huser, Henry L., European community merger control: A practioner’s
guide, Kluwer Law International publishers, Haag, 1996 s 275
141 Se t.ex. Tesco/Catteau,, Case IV/M.301 (5 februari 1992)
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För att längre giltighetsperioder skall kunna accepteras krävs enligt kommissionen

att säljaren kvarstår som aktieägare eller sitter med i styrelsen. Då torde en klausul

kunna sträcka sig under hela tiden säljaren kvarstår som aktieägare eller

styrelseledamot samt eventuellt en skälig tid därefter. Detta framstår som en rimlig

lösning då en aktiv aktieägare eller en styrelseledamot bör ha en lojalitetsplikt mot

det företag han är verksam i, då han i denna position får tillgång till kommersiellt

viktig information som skulle kunna användas till förfång för bolaget. Erfarenheten

visar emellertid att det krävs mycket för att kommissionen skall frångå sina

principer och tillåta konkurrensklausuler som sträcker sig över en längre tidsperiod.

Enligt kommissionens tillkännagivande skall argument kring produktens

ekonomiska livslängd och kundernas köptrohet kunna leda till att en längre

giltighetstid accepteras. Hittills har emellertid kommissionen varit mycket restriktiv

med att bevilja längre giltighetstider på grundval av dessa faktorer och det har inte

heller särskilt ofta yrkats av parterna. KKV har emellertid på grundval av bl.a.

produkternas ekonomiska livslängd godtagit en femårig konkurrensklausul. Då

förvärvet innefattade såväl goodwill som know-how, kan man emellertid misstänka

att produktens livslängd inte var den avgörande omständigheten142.

 KKV har emellertid godtagit ytterligare ett skäl till en femårig giltighetstid, även

om köparen redan var aktiv på den aktuella marknaden. Detta skäl är om säljaren

haft en mycket stark ställning på marknaden och snabbt skulle kunna få sina

produkter i distribution om han återupptog sin verksamhet. Vidare har KKV sett

mildare på de fall då överlåtelsen har lett till en bättre konkurrenssituationen på

marknaden t.ex. genom att en vertikal integration bryts.

Det skrivs uttryckligen i kommissionens tillkännagivande att konkurrensklausulen

inte får gälla uppträdande före fullbordandet av överlåtelsen. Senare har emellertid

klausuler som innebär att det överlåtna företaget skall drivas som vanligt och att

                                                
142 Raison Tehtaat OY AB, Beslut nr 721/94 (30 maj 1994)
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inga viktiga beslut får tas utan köparens samtycke mellan avtalslutet och

fullbordandet accepterats. Denna praxis torde emellertid inte kunna dras längre än

till just detta

������ 9LOND�PDUNQDGHU�NDQ�PDQ�DYWDOD�RP"

I kommissionens tillkännagivande uttalas att en konkurrensklausul inte får gälla

territorier utöver de geografiska områden där varorna var etablerade före

överlåtelsen. Samma sak gäller de varor och tjänster som får inkluderas i en

konkurrensklausul. En konkurrensklausul får alltså inte inkludera fler varor och

tjänster än de som det förvärvade företaget tillhandahöll vid tiden för förvärvet.

Kommissionen har godtagit klausuler som sträckt sig till geografiska områden där

dotterbolagen inom kort skulle vara aktiva. KKV har här varit betydligt restriktivare

och ansett att produktverksamheter som planerades vid överlåtelsen inte fick

omfattas av klausulen. Vidare har kommissionen varit villigare att acceptera vagt

formulerade klausuler och i vissa fall godtagit klausuler som ger sken av att

innefatta fler produkter än de som ingick i det överlåtna företagets verksamhet vid

tidpunkten för förvärvet. Utan fler avgöranden är det emellertid för tidigt att dra

slutsatsen att man skulle kunna sträcka sig utöver vad som stadgas i kommissionens

tillkännagivande.

���� +XU�VHU�XWYHFNOLQJHQ�Sn�RPUnGHW�XW"

För att utreda hur konkurrensrätten utvecklats görs först en genomgång av de

tendenser som kan urskiljas på området. Därefter redogörs för skillnaderna mellan

EG:s konkurrensrätt och den svenska konkurrensrätten och slutligen görs en

ekonomisk analys för att diskutera effektiviteten av de uppkomna reglerna.
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������ 8WYHFNOLQJVWHQGHQVHU�L�(*�V�NRQNXUUHQVUlWW

Före tillkomsten av koncentrationsförordningen gjordes en bedömning av

konkurrensklausulerna enligt artikel 85(1) RomF, där man förde ett resonemang

kring klausulens rimlighet. Kommissionen uttalade i 1XWULFLD143  att sådana

överenskommelser i princip inte stred mot artikel 85(1). Det skulle göras en

jämförelse mellan situationen med en konkurrensklausul  och den situation som

hade uppkommit utan denna konkurrensbegränsning. Följaktligen ansåg man att

ingen hade köpt verksamheten utan någon typ av skydd från säljaren. Detta beslut

understöddes av domstolen144. Efter detta beslut har kommissionen koncentrerat

kontrollen genom att förlägga den till koncentrationsförordningen vilken

kommissionen har exklusiv rätt att tillämpa. Liknande tendenser kan finns även i

kommissionens behandling av andra accessoriska konkurrensbegränsningar.

Eftersom artikel 85(3) ger en möjlighet att bevilja undantag från artikel 85(1) har

kommissionen i stor utsträckning valt denna utväg i stället för en förklaring att

klausulen i fråga inte begränsar konkurrensen. Även detta leder till att kontrollen

centraliseras då det endast är kommissionen som kan bevilja undantag145.146

Huruvida denna utveckling är att föredra framför den syn på konkurrensklausuler

som visades i 1XWULFLD147 kan diskuteras. Genom att säga att konkurrensklausuler

normalt är konkurrensbegränsande och faller under artikel 85(1) blir

kommissionens tillkännagivande om accessoriska konkurrensbegränsningar i

princip att likställa med ett gruppundantag. Med detta menas att om de krav som

ställs på en konkurrensklausul i tillkännagivandet är uppfyllda accepteras klausulen.

                                                
143 Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217
144Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217
145 Se t.ex. utvecklingen från fallet Pronuptia (161/84) [1986] E.C.R. 353 som resulterade i
gruppundantaget för franchiseavtal, Kommissionens förordning (EEG) nr 4087/88
146 Se även Korah, Valentine, EC Competition law and Practice, sjätte upplagan, Hart Publishing,
Oxford 1997 s 171 f
147Nutricia, Kommissionens beslut (83/670/EEC), 12 december 1983, OJ 1983, L376/22 [1984] 2
C.M.L.R. 165, C,M,R. 10576 som överklagades i fallet Remia BV och Verenigde Bedrijven Nutricia
mot Kommissionen (42/82) 11 juli 1985, [1985] E.C.R. 2545, [1987] 1 C.M.L.R. 1, C.M.R. 14217



46

För att undvika att konkurrensklausulen inte går att genomdriva eller omfattas av

artikel 85(1) i RomF kommer företagen att utforma sin klausul i enlighet med

tillkännagivandet. Detta leder till att företagen inte alltid formulerar klausulen

såsom det passar dem bäst, vilket skulle innebära intrång i avtalsfriheten. Detta kan

leda till en minskad effektivitet då villkor ofta blir mer verksamma om parterna

själva avtalar om dem än om lagstiftaren påbjuder dem148.

Vidare kan man konstatera att kommissionens tillkännagivande om accessoriska

konkurrensbegränsningar har en ganska restriktiv syn på konkurrensklausuler.

Denna syn har emellertid blivit allt mer liberal och kommissionens beslut visar att

man har frångått vissa av de i tillkännagivandet stadgade principerna. Anledningen

till denna utveckling torde vara att EG-rätten är ett dynamiskt rättssystem under

ständig utveckling genom praxis och rättsakter. Kommissionens generella

uttalanden i tillkännagivandet samt den bristfälliga beskrivningen och utredningen

av konkurrensklausuler i kommissionens beslut leder till att reglerna på detta

område fortfarande är relativt otydliga.

������ 6NLOOQDGHU�PHOODQ�VYHQVN�UlWW�RFK�(*�UlWW

De riktlinjer som utvecklats i EG-rätten kan också användas vid tillämpning av den

svenska konkurrensrätten. Det är uttryckligen stadgat i förarbetena till

Konkurrenslagen att kommissionens beslut skall vara vägledande och i ett flertal av

KKV:s beslut har man hänvisat till kommissionens tillkännagivande. Det står

emellertid klart att den svenska konkurrensrätten skiljer sig på ett markant sätt från

EG-rätten vad gäller den formella grunden för att bedöma en konkurrensklausul vid

ett företagsförvärv. EG:s konkurrensrätt behandlar dessa konkurrensklausuler i

samband med beslutet om företagsförvärvet och konstaterar att även om dessa

klausuler begränsar konkurrensen, kan de tillåtas om de är direkt relaterade och
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nödvändiga för genomförandet av förvärvet. Den svenska konkurrensrätten däremot

behandlar inte klausulerna i samband med beslut om ett företagsförvärv, även om

konkurrensverket här kan göra en preliminär bedömning om de så önskar.

Konkurrensklausulen skall istället behandlas under 6§ eller 19§ KL. Anses då

klausulen vara direkt relaterad och nödvändig för genomförandet av förvärvet anses

den över huvud taget inte vara konkurrensbegränsande enligt 6§ KL alternativt kan

ett undantag enligt 8§ KL meddelas.

Att det föreligger vissa skillnader i praxis mellan kommissionen och KKV kan

delvis förklaras med att den svenska konkurrensrätten och EG:s regelverk har olika

mål. EG:s övergripande mål enligt artikel 2 RomF är bl.a. att skapa en gemensam

marknad. Konkurrensreglerna skall säkerställa att konkurrensen inte snedvrids så att

den  fria rörligheten för varor och tjänster över gränserna hindras eller försvåras149.

Eftersom kommissionen har som främsta syfte att skapa en gemensam marknad,

kan man dra slutsatsen att de inte alltid ser till huruvida en bättre

konkurrenssituation uppstår om konkurrensklausulen leder till begränsningar i

handeln mellan medlemsstaterna. Den svenska konkurrenslagen däremot har enligt

1§ som syfte att skapa en effektiv konkurrens. Ett ökat konkurrenstryck på det

svenska näringslivet har ansetts vara ett viktigt mål. Det skyddsintresse som ligger

bakom KL är primärt det samhällsekonomiska. Man vill främja flexibilitet i

näringslivet, en rimlig prisnivå och effektiv resursfördelning. Indirekt innebär detta

ett skydd för konsumenterna såsom en fördelaktig pris- och produktutveckling.150

Ibland leder detta till att olika resultat uppnås vid tillämningen av reglerna. De olika

målen kan vara förklaringen till att konkurrensverket sett mer generöst på klausuler

som ger en gynnsammare konkurrenssituation t.ex. genom att bryta en vertikal

integration eller i de fall där säljaren varit mycket stark på marknaden. Detta kan ju

anses främja en effektiv konkurrens. Tillämpningen av den svenska

                                                                                                                                       
148 Cooter, Robert, Ulen Thomas, Law and economics, andra upplagan, Addison Wesley Longman,
Inc, Reading, Menlo Park, New York, Harlow, Don Mills, Sydney, Mexico City, Madrid,
Amsterdam, 1996 s 78 f
149 Carlsson, Kenny, Schuer, Lars, Söderlind, Erik, Konkurrenslagen, andra upplagan Fritzes förlag
AB, Stockholm 1995 s 25f se även Walt Wilhelm, Målet 14/68 Walt Wilhelm./. Bundeskartellamt
[1969] ECR s.1 (13 februari 1969)
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konkurrenslagstiftningen får emellertid aldrig hindra EG-rättens fulla genomslag151.

På grundval av detta resonemang kan man argumentera att ett större utrymme för

resonemang kring den ekonomiska effektiviteten vore legitimerat i den svenska

konkurrensrätten.

������ (WW�HNRQRPLVNW�SHUVSHNWLY

En ekonomisk analys av konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser visar att det

finns flera olika intressen som leder resonemanget i olika riktningar. För att finna en

balans mellan dessa intressen måste man väga dem emot varandra och finna en

medelväg. Huruvida en sådan ekonomisk avvägning skall göras är emellertid

omtvistat och kommissionen har ännu inte valt en klar linje.

För att analysera konkurrensklausuler ut ett rättsekonomiskt perspektiv kan man

anta att kärnpunkten är äganderätten till den goodwill och know-how som köparen

förvärvade vid företagsöverlåtelsen. Äganderätten är mycket viktig i ett väl

fungerande samhälle då marknadsekonomier primärt består av ett system där

individer frivilligt byter äganderätter med varandra till dess att de når fram till de

individer som värdesätter dem högst152. Det är därför viktigt att äganderätten är

klart definierad. Oklart definierade äganderätter riskerar att leda till det man brukar

kalla för ”allmänningens tragedi”153.  Äganderätten fungerar således som incitament

att utnyttja den ägda resursen på ett effektivt sätt. Denna äganderätt måste vidare

vara möjlig att överlåta, för att den skall kunna hamna hos den som värdesätter den

högst 154. Kommissionens brist på klara regler för denna typ av förvärv leder

följaktligen till en osäkerhet hos företagen. Syftet med att acceptera

konkurrensklausuler är att ge företagare incitament att bygga upp goodwill och

                                                                                                                                       
150 Bernitz, Ulf, Den svenska konkurrenslagen, första upplagan, Juristförlaget, Stockholm, 1996 s 22
f
151 Walt Wilhelm, Målet 14/68 Walt Wilhelm./. Bundeskartellamt [1969] ECR s.1 (13 februari 1969)
152 Ståhl, Ingemar, Marknadens institutioner, Juridiska fakulteten vid Lunds universitet, Lund 1993 s
9 ff
153Skogh Göran & Lane Jan-Erik, Äganderätten i Sverige, SNS Förlag, Stockholm 1993 s 32 ff



49

know-how samt skapa möjligheter att överlåta bolaget, då detta leder till att bolaget

hamnar hos den som värderar det högst och således bäst utnyttjar resurserna. Är

giltigheten av en konkurrensklausul tvivelaktig leder detta till att företagen inte ens

försöker genomdriva den i en domstol. Istället väljer de att inte betala för goodwill

och know-how eller att inte förvärva verksamheten över huvud taget. Detta är en

sämre ekonomisk lösning då företagets tillgångar ej utnyttjas effektivt.

Konkurrensklausuler innebär emellertid en begränsning av konkurrensen då en av

parterna ej får verka på en aktuell marknad. Som sådan kan den leda till en minskad

konkurrens om den missbrukas vilket ger högre priser för konsumenterna. När det

finns flera konkurrerande bolag på marknaden, är chanserna för varje firma att tjäna

mer än en normal ekonomisk vinst ganska begränsade. Förutsatt att företaget inte

har mycket lojala kunder, som är villiga att köpa produkter från bolaget oavsett om

priset höjs, kommer konkurrensen att hålla priserna på samma nivå som

konkurrenternas. Konkurrensen om konsumenterna kommer vidare att resultera i att

priserna läggs på en nivå, där de enbart täcker kostnaderna och ger en normal

ekonomisk vinst. För att begränsa konkurrensen och tjäna mer än en normal

ekonomisk vinst kan ett företag antingen försöka samordna sin prispolitik med sina

konkurrenters eller slå sig samman med dem genom olika typer av

företagskoncentrationer. 155 Om konkurrensen begränsas minskar incitamenten för

företagen att utnyttja resurserna på ett effektivt sätt eftersom de inte behöver

anpassa priserna i lika hög grad.

En konkurrensklausul är emellertid ofta också det som gör att en företagsöverlåtelse

kan komma till stånd. Om inte köparen kan skydda sig mot att säljaren går in och

tar över kunderna genom att utnyttja t.ex. goodwill och know-how så är köparen

kanske inte villig att förvärva bolaget. Företagsförvärv kan leda till minskade

kostnader genom att två företags verksamheter kombineras. Den samhälleliga

                                                                                                                                       
154 Posner, Richard A, Economic analyses of law, Första upplagan, Little, Brown and Company,
Boston, Toronto, 1972, s10ff
155 Barnes, David w, Stout, Lynn A, Cases and materials on Law and economics, American
Casebook series West publishing company CO, st Paul, minn, United States of America, 1992 s 369
f
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nyttan av en ökad produktionseffektivitet ligger i värdet av sparade resurser eller

kombinerade verksamheter. Om denna produktionseffektivitet överväger

minskningar i konkurrenseffektiviteten, måste man avgöra om denna

produktionseffektivitet kan legitimera ett annars konkurrensbegränsande

beteende.156 Vidare kan det vara så att ett annat företag kan göra arbetet bättre,

vilket leder till att han värdesätter det aktuella företaget mer. Detta ger både säljaren

och köparen incitament att göra affären då båda kommer att tjäna på den. Säljaren

kommer att få mer betalt än vad han uppskattar värdet av bolaget till och köparen

kommer att betala mindre än vad han anser att verksamheten är värd. På detta sätt

hamnar resurser hos dem som värderar dem högst och effektiviteten i användandet

av ekonomiska resurser maximeras.157

Det har på senare tid framförts att det är dessa ekonomiska överväganden som skall

avgöra om en överenskommelse skall anses vara konkurrensbegränsande. Dessa

argument har kanske främst gällt bedömningen av vertikala avtal men kan

appliceras även på detta område. En konkurrensklausul i ett förvärvsavtal kan enligt

resonemanget ovan snarare anses stärka konkurrensen och det faktum att parternas

frihet att handla på marknaden minskar i och med överenskommelsen blir av

mindre betydelse. Detta mer ekonomiska synsätt passar det industriella tänkandet

och är i överensstämmelse med förhållandena i USA och enskilda medlemsstater158.

Mot detta ekonomiska sätt att bedöma konkurrensklausuler kan emellertid

argumenteras att gemenskapen har ett integrationsfrämjande mål. Därmed är dess

främsta syfte att tillse att inga hinder för handel mellan medlemsstaterna uppstår.

Huruvida detta argument är hållbart får bedömas mot bakgrund av att gemenskapen

idag till stor del har uppfyllt detta integrationsmål. Därför borde kommissionens

formalistiska syn på konkurrensklausuler kunna modifieras. I förhållande till

vertikala avtal har det vidare framförts argument att kommissionens inställning har

varit bra ur rättssäkerhetssynpunkt. Så länge en klausul varit utformad i enlighet

                                                
156 Barnes, David w, Stout, Lynn A, Cases and materials on Law and economics, American
Casebook series West publishing company CO, st Paul, minn, United States of America, 1992 s 379
f
157 Posner, Richard A, Economic analyses of law, första upplagan, Little, Brown and Company,
Boston,Toronto, 1972, s10ff
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med de riktlinjer som statuerats i kommissionens uttalanden har förutsägbarheten av

kommissionens inställning varit relativt god. I fallet med konkurrensklausuler torde

detta argument vara relativt kraftlöst, då kommissionens tillkännagivande och de

efterföljande besluten på området gett utrymme för stora gråzoner till följd av

generella uttalanden och bristfällig motivering. 159

���� 6OXWVDWV

I första delen av analysen redovisas riktlinjer för hur kommissionen och KKV

bedömer konkurrensklausuler vid företagsförvärv. Dessa riktlinjer visar att

kommissionen har en pragmatisk syn på hur konkurrensklausuler skall bedömas och

ser till det verkliga behovet av ett skydd. Enligt min mening är emellertid en

ekonomisk analys vid bedömning av konkurrensklausuler en nödvändighet. I

Sveriges konkurrensrätt torde detta inte innebära något problem då det uttryckligen

stadgas att en effektiv konkurrens skall främjas. Men även i EG:s konkurrensrätt

kan en ekonomisk analys anses vara oundgänglig då ett effektivt näringsliv torde

vara en fundamental del av en gemensam marknad. Gemenskapens integrationsmål

är vidare till stor del vara uppfyllt och parterna kan inte med hjälp av en

konkurrensklausul hindra konkurrens från annat håll. Vid en ekonomisk analys är

det emellertid många intressen som står emot varandra i avvägningen om en

konkurrensklausul skall tillåtas. För att lösa problemet måste man finna således

finna en lämplig medelväg där den bästa lösningen uppnås. Det är möjligt att de

riktlinjer som dragits upp i kommissionens tillkännagivande och efterföljande

praxis är resultatet av vad kommissionen anser vara en lämplig avvägning mellan

en minskad konkurrens och ökad produktions effektivitet samt incitament till

företagen att utnyttja sina resurser effektivt. Enligt min mening borde emellertid

kommissionen redovisa de ställningstaganden som ligger bakom besluten. Genom

att tydliggöra vilka ekonomiska överväganden som ligger bakom skulle det vara

                                                                                                                                       
158 Jfr Grönboken om vertikala avtal punkt 195 f och 203 ff
159 SvJT 1997 särtryck 82, s 619-638 Hans Henrik Lidgard, Artikeln rör distributionssamverkan men
resonemanget kan enligt min mening även appliceras på accessoriska konkurrensbegränsningar i
allmänhet och konkurrensklausuler vid företagsöverlåtelser i synnerhet.
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lättare för företagen att utforma klausulen som de anser vara lämpligt vilket är en

effektivare lösning än att lagstiftaren skall göra denna bedömning. Vidare skulle

äganderätten till goodwill och know-how bli bättre definierad därmed skulle

möjligheterna att överlåta dem öka vilket i sin tur främjar konkurrensen.
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