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Summary 
On the 1st of January 2010, new rules were enforced in the Swedish 
Competition Act (KL). The new legislation has the character of a conflict 
resolution rule and is based in the 3rd chapter of KL. The aim behind the rule 
is to solve the competition conflicts that can arise when public operators 
compete with private operators in open markets. The government, 
municipality or a county can be prohibited from carrying a specific 
procedure in their sales operations if it distorts or inhibits competition or has 
the purpose to do so. An activity can also be prohibited unless it is 
conducted by a state operator. Further the conflict resolution rule can be 
applied to a process or activity in a legal person, provided that a state actor, 
a municipally or a county directly or indirectly has a dominant influence 
over the legal person.  
 
The new legislation focuses on problems that long have attracted the 
attention of society, undertakings and the legislator. But before the new rule 
there has been a lack of legislation that directly aims to solve the 
competition problems that can arise between private and public sales 
operations. Public players have completely different conditions than private 
undertakings when they operate on open markets, since they for example 
have access to public funding and don’t have the same yield requirements as 
private undertakings. Unlike private undertakings public sales operations do 
not have the same worries about the risk for bankruptcy. A well functioning 
market is based on that companies that are not sufficiently efficient get 
knocked out in favour of other companies with better efficiency. Public 
operators must not be particularly efficient to hold a place on the market. In 
their commercial activities they can apply methods which can help them to 
exclude private operators that maybe are more efficient. The aim with the 
new legislation is to make it possible to prohibit such public practice or 
activities. The legislator’s aim is that the conflict resolution rule will create 
a more efficient competition and contribute to efficient production, resource 
allocation and also targeting the establishment of new business, which in the 
long run will lead to benefits for the consumers.   
 
In the time of writing the new legislation has not yet resulted in any court 
proceedings. This does not mean that the rule has been meaningless. The 
Swedish Competition Authority (KKV) has during the year received many 
complaints from private operators who state infringements of the new 
legislation. KKV has decided to investigate some of the cases further.  
A common reason why KKV decides to not investigate cases further is that 
the public operator already has cut down the anti-competitive activity or 
practice, made necessary changes or proved a genuine intension to do so in 
the near future. KKV has also observed that even without a remark there has 
been a significant self-regulation among public operators. Thus it seems like 
the new legislation fulfils its purpose even without court proceedings.  



 2 

Sammanfattning 
Vid årsskiftet 2009/2010 så trädde konfliktlösningsregeln i kraft i svensk 
lagstiftning. Konfliktlösningsregeln är ett tillägg i KL:s 3 kap och tar sikte 
på att lösa de konkurrensproblem som kan uppkomma vid offentlig 
säljverksamhet. Enligt den så kan stat, kommun eller landsting förbjudas att 
bedriva ett visst förfarande i sin säljverksamhet ifall detta snedvrider eller 
hämmar konkurrensen eller om förfarandet är ägnat att göra det. Under 
samma omständigheter kan konfliktlösningsregeln förbjuda en verksamhet 
förutsatt att den inte bedrivs av en statlig aktör. Konfliktlösningsregeln kan 
även tillämpas på ett förfarande eller verksamhet i en juridisk person 
förutsatt staten, en kommun eller landsting direkt eller indirekt har ett 
dominerande inflytande över den juridiska personen. 
 
Konfliktlösningsregeln tar sikte på en problematik som länge har 
uppmärksammats av samhället, företagare och lagstiftaren nämligen de 
konkurrensproblem som kan uppkomma då offentliga aktörer agerar på 
konkurrensutsatta marknader. Det har tidigare inte funnits någon lagstiftning 
som direkt tar sikte på de konkurrensproblem som finns mellan privata och 
offentliga aktörer. Offentliga aktörer har helt andra förutsättningar att 
bedriva vissa verksamheter i och med att de bl.a. inte behöver ha samma 
avkastningskrav som privata företag. Genom tillgång till offentliga medel 
behöver de inte heller oroa sig över att gå i konkurs. En fungerande marknad 
bygger på att företag som inte är tillräckligt effektiva slås ut till förmån för 
företag med bättre effektivitet. Offentliga företag behöver dock inte i 
grunden vara särskilt effektiva för att kunna stanna kvar på en marknad. 
Vidare så kan de i sin säljverksamhet tillämpa metoder som kan bidra till att 
privata företag som kanske egentligen är effektivare slås ut. Den nya 
lagstiftningen syftar till att kunna förbjuda sådana förfaranden eller 
verksamheter som bedrivs av offentliga aktörer. Konfliktlösningsregeln vill 
på så sätt skapa effektivare konkurrens och då också bidra till rationell 
produktion, resursfördelning samt att gynna etablering av nya företag vilket 
i sin tur gynnar konsumenterna. 
 
I skrivandets stund så har konfliktlösningsregeln ännu inte resulterat i något 
domstolsavgörande. Trots det så har den ändå fått ett visst genomslag.  
KKV har under året mottagit en mängd klagomål där det påstås att 
offentliga aktörer har brutit mot konfliktlösningsregeln. Vissa av dessa har 
KKV beslutat sig för att utreda vidare och andra inte. En vanlig anledning 
till att KKV beslutat sig för att inte utreda ett fall vidare är att den offentliga 
aktören redan har reglerat eller upphört med sin konkurrensbegränsande 
verksamhet eller förfarande eller visat tydliga intensioner på att göra så. 
KKV har även märkt av en betydande självreglering bland offentliga aktörer 
som ännu inte fått något klagomål riktat mot sig. Det verkar således vara så 
att den nya lagregleringen bidrar till att fylla sitt syfte även utan 
domstolsprocesser.   
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1 Inledning  
Gränsen mellan privat och offentlig verksamhet har under de senare åren 
blivit mindre tydlig. Det är idag inte ovanligt att privata och offentliga 
aktörer agerar i direkt konkurrens med varandra. Avregleringarna av 
offentliga monopol har bidragit till att privata aktörer har kommit in på 
marknader som tidigare varit reserverade för det allmänna, samtidigt så har 
det allmänna i vidare utsträckning börjat agera på öppna marknader. Denna 
utveckling har inburit att offentliga och privata aktörer har börjat konkurrera 
med varandra i större utsträckning än tidigare. På grund av de 
grundläggande skillnader som finns mellan offentlig och privat verksamhet 
har detta lett till vissa konkurrenskonflikter.1

 
 

KKV har varje år tagit emot en mängd klagomål från företag som anser att 
det allmänna inte konkurrerar på marknadsmässiga villkor. Vanligast är 
klagomålen från småföretagare som upplever att de blir utsatta för en 
omöjlig konkurrenssituation när deras hemkommuner erbjuder samma varor 
och tjänster som de själva, men till priser som inte är möjliga för privata, 
speciellt små företag att hålla. Offentliga aktörer kan exempelvis finansiera 
sina låga priser genom korssubventionering det vill säga att de använder 
medel från anslagsfinansierad eller monopolskyddad verksamhet för att 
kunna hålla låga priser på konkurrensutsatta marknader. Sådant offentligt 
affärsidkande kan leda till att privat näringsverksamhet trängs undan och 
känsligast är situationen i lågkonjunkturer då konkurrensen om kunderna 
hårdnar. Ett annat faktum är att stat, kommun och landsting med 
skattemedel som eget kapital, till skillnad från privata företag, inte löper 
någon risk att gå i konkurs.2

 
 

Trots förekomsten av osund konkurrens mellan offentliga och privata 
företag har KKV sällan haft möjlighet att agera eftersom det tidigare inte 
funnits några regler i KL som tar sikte på sådan konkurrens. Det lagliga 
utrymmet för kommunal verksamhet är dock till viss del reglerat i KommL, 
men den innehåller ingen reglering som tar direkt sikte på förekomsten av 
konkurrens mellan offentliga och privata aktörer. En gråzon i lagstiftningen 
har alltså förelegat på området.3

 
 

Frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor har 
under de senaste två decennierna behandlats av riksdagen vid flera tillfällen, 
utan att ha resulterat i någon lagstiftning.4

                                                
1 Prop. 2008/09:231 s. 12-13 

 Men vid årsskiftet 2009/2010 
trädde ett tillägg till KL i kraft.  Syftet är att begränsa snedvridande och 
hämmande konkurrens från stat, kommun och landsting samt skapa 
rättvisare spelregler på marknaden. Det nya lagändringet kallas för 

2 KKV 2004:4, Myndigheter och marknader, citeras [KKV 2004:4] , s. 11 samt KKV 
2009:1  ” Åtgärder för bättre konkurrens” citeras [KKV 2009:1], s. 7 
3 Ibid, s. 1 
4 Bet 2009/10: NU8 s. 37, Bet. 2004/05:NU16 s. 1, 7 ff, se även avsnitt 2.2.3 denna uppsats 
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konfliktlösningsregeln. Enligt den kan Stockholms tingsrätt på talan av 
KKV förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i en verksamhet av 
kommersiell eller ekonomisk natur tillämpa ett visst förfarande. För att 
kunna meddela ett sådant förbud krävs det att förfarandet snedvrider, eller är 
ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens, eller att det 
hämmar eller är ägnat att hämma förekomsten eller utvecklingen av en 
sådan konkurrens. Stockholms tingsrätt kan dock inte meddela ett sådant 
förbud ifall det kan visas att ett förfarande är försvarbart från allmän 
synpunkt. En verksamhet som bedrivs av kommun eller ett landsting kan 
också förbjudas ifall den kan anses vara konkurrenssnedvridande förutsatt 
att den inte är förenlig med lag.5

 
 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka konfliktlösningsregeln och dess 
innebörd för att kunna se huruvida den kan antas att fylla sitt syfte. Min 
frågeställning är följande: 
 
 Vad innebär konfliktlösningsregeln i Konkurrenslagen och fyller den sitt 
syfte?  
 

1.2 Definitioner och avgränsningar 

Begreppet näringsverksamhet används i uppsatsen som ett öppet begrepp 
och innefattar all verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur. Det 
spelar således ingen roll i vilken juridisk form verksamheten bedrivs eller 
huruvida den har vinstsyfte.6

 
 

Begreppet Offentlig aktör används som beteckning för staten, statliga 
myndigheter, kommuner, landsting och kommunala förvaltningar. Dessutom 
innefattas även situationer eller verksamheter i en juridisk person om det är 
så att staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett 
dominerande inflytande över den juridiska personen. Dominerande 
inflytande kan ske genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler 
eller på annat sätt.7

 
 

Begreppet Osund konkurrens används i uppsatsen som en benämning på den 
konkurrens som skapas då offentliga aktörer bedriver näringsverksamhet på 
marknader som redan har en fungerande konkurrens och på ett eller annat 
sätt försvårar företagandet eller inträdet av privata aktörer. Situationen 

                                                
5 Prop. 2008/09:231 ,  s. 1 samt  1 kap 5 § KL 
6 KKV 2004:4, s. 10 
7 Prop. 2008/09:231 s. 42 samt 3 kap 27 -28 §§ KL 
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skapas eftersom offentliga och privata aktörer inte konkurrerar på lika 
villkor.8

 
 

Begreppet effektiv konkurrens används i uppsatsen som beteckning på det 
tryck och incitament till tävling, ekonomiskt framåtskridande och 
produktutveckling som skapas på en marknad med fungerande konkurrens.9

 
  

När det gäller avgränsningar så har jag av utrymmesskäl valt att bortse ifrån 
de konkurrensaspekter som uppkommer då offentliga aktörer gynnar egen 
verksamhet vid offentlig upphandling.  
 
I uppsatsen har jag valt att lägga fokus på att redogöra för de problem som 
skapas när offentliga och privata aktörer möts på konkurrentutsatta 
marknader samt själva utformningen och tillämpligheten av 
konfliktlösningsregeln.  
 
Kapitlet som handlar om konfliktlösningsregelns relation till annan svensk 
lagstiftning tar endast sikte på de förordningar och lagar som har framlyfts i 
propositionen i och med att dessa får antas vara av störst vikt. Det avsnitt 
som handlar om KommL kommer att belysas något utförligare eftersom det 
är främst vissa regleringar och principer i den som befaras att kunna sätta 
käppar i hjulet för tillämpningen av konfliktlösningsregeln.   
 
Jag hade till en början tänkt ha ett avsnitt om hur situationen ser ut i andra 
länder, men av utrymmesskäl har jag fått lägga den idén åt sidan. Det är 
intressant att göra en jämförelse med lagstiftning/lagstiftningsdiskussioner 
från andra länder, men för att kunna göra en sådan kvalitativ så skulle den 
lätt bli omfattande och fokus skulle då försvinna från hur situationen ser ut 
just i Sverige och de specifika förhållandena som råder här. Jag har också 
valt att bortse från de EU-rättsliga aspekterna kring konfliktlösningsregeln 
eftersom ett sådant avsnitt antingen skulle bli för ytligt eller för omfattande.  
 
Jag är medveten om att det även går att reflektera över vilka 
samhällsekonomiska för och nackdelar som konfliktregeln kan få 
exempelvis genom att påverka sysselsättningen i offentlig då viss 
verksamhet kan bli tvungen att minskas eller läggas ner. Jag kommer dock 
begränsa mig till regelns konkurrensrättsliga funktion och dess påverkan på 
den effektiva konkurrensen.  
 

1.3 Metod 

Uppsatsen bygger på en rättsdogmatisk metod vilken innebär att innehållet i 
gällande rätt skall fastställas med hjälp av rättskällor, förarbeten, praxis och 
doktrin. I skrivandets stund finns det dock varken doktrin eller praxis som 
rör just konfliktlösningsregeln. I min redogörelse för konfliktlösningsregeln 

                                                
8 Svenskt Näringsliv, Osund konkurrens- kommunalt företagande för miljarder, s. 4 
9 Prop. 2008/09:231, s. 57 
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har jag därför inte kunnat använda mig av sådana källor. Min främsta 
informationskälla har därför varit propositionen bakom lagändringen.10

 
  

Problemen som det är tänkt att konfliktlösningsregeln skall lösa har som 
sagt uppmärksammats under en längre tid och statliga utredningar m.m. har 
gjorts under åren utan att leda till någon lagstiftning. Jag har även använt 
mig av dessa äldre förarbeten eftersom propositionen ofta hänvisar till dessa 
och eftersom de belyser samma problematik.11

 
  

Den nya lagstiftningen har emellertid blivit omskriven i olika juridiska 
tidskrifter.12

 

 Från dessa har jag kunnat hitta viss information, vilken dock 
har varit av argumenterande karaktär. Jag har ändå funnit den användbar då 
den har belyst vissa intressanta frågeställningar kring tillämpningen av 
konfliktlösningsregeln.  

Jag har också tagit hjälp av de lagkommentarer som finns i Karnov, men då 
dessa inte är så detaljerade så har jag åter fått bygga på med fakta med hjälp 
av de överväganden som regeringen har gjort i propositionen.  
 
Under mitt arbete har jag haft en ohörd nytta av KKV:s hemsida.13 Där har 
jag hittat information och riktlinjer för hur konfliktlösningsregeln ska 
tillämpas. Genom hemsidan har jag även fått tillgång till de utredningar och 
rapporter som KKV har gjort angående problematiken kring konkurens 
mellan offentliga och privata aktörer.14

 

 På hemsidan finns även de ärenden 
som KKV handlagt och de beslut det har tagit rörande 
konfliktlösningsregeln. Några av dessa har jag använt mig av som 
illustrerande exempel för att kunna visa vilken typ av ärenden som har 
inkommit och hur KKV tillämpar konfliktlösningsregeln vid 
handläggningen av dessa.  

I mitt arbete har jag också utgått ifrån information som jag har hittat i 
rapporter som har blivit publicerade av Svenskt Näringsliv. Jag vill dock 
poängtera att Svenskt Näringsliv är en näringslivsorganisation och därför 
inte kan ses som en objektiv källa. Jag ändå i begränsad mån använt mig av 
information därifrån eftersom jag i vart fall anser att Svenskt Näringsliv 
belyser hur företagarna och näringslivet upplever problematiken kring 
konkurrens från offentliga aktörer.  
 

1.4 Disposition 

Första delen i uppsatsen är av beskrivande karaktär. Jag kommer att inleda 
med en presentation över bakgrunden till lagändringen för ett ge en klar bild 
över de syften och skäl som den grundar sig på. I kapitlet finns även en 
                                                
10 Prop. 2008/09:231 
11 SOU 1995:105, SOU 2000:117,  prop. 1999/2000:140 samt  Bet 2004/05:NU16 
12 NJ 1:10 s. 51 samt SvJT 2010 s. 391   
13 www.kkv.se  
14 KKV 2004:4 och KKV 2009:1 

http://www.kkv.se/�
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framställning över den problematik som regeln skall lösa samt framställning 
av relevanta lagförarbeten. Efterföljande kapitel handlar om den aktuella 
konfliktlösningsregeln samt de efterföljande och tillhörande paragraferna 
som lagstiftningsarbetet mynnade ut i samt innebörden och 
tillämpningsområdena av dessa nya bestämmelser. I uppsatsens fjärde 
kapitel kommer jag att ge illustrerande exempel över hur KKV har handlagt 
några av de ärenden som det mottagit. Femte kapitlet i uppsatsen kommer 
att handla om konfliktlösningsregelns relation till annan svensk lagstiftning. 
I min analys i sjätte kapitlet skall jag med hjälp av de fakta jag fått fram 
under dessa rubriker dra en slutsats kring innebörden av 
konfliktlösningsregeln och diskutera kring huruvida den kommer att fylla 
sitt syfte.  
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor har 
varit debatterad under många år. Problem har noterats i samband med att 
offentliga aktörer bedriver konkurrentutsatt säljverksamhet vilket har skapat 
osund konkurrens. Näringslivet har upplevt att denna verksamhet har varit 
för stor samt att den tränger undan privat näringsverksamhet. 
Undanträngningen blir en naturlig följd av att konkurrensen inte sker på lika 
villkor.15

 
  

Den offentliga sektorn och det privata näringslivet har olika mål och syften. 
Offentliga verksamheter är oftast skattefinansierade och saknar vinstsyfte. 
Målet med sådan verksamhet är att skapa en generell välfärd och beslut 
fattas av folkvalda politiker. I kontrast till detta står det privata näringslivet 
som bedriver produktion av varor och tjänster med vinstmaximering som 
mål. Affärskulturen i det privata näringslivet har kundperspektivet i 
centrum. Med tanke på skillnaderna i kultur och syften så borde det finnas 
en tydlig skiljelinje mellan den offentliga sektorn och det privata 
näringslivet. I verkligheten finns det dock en ganska stor gråzon med flera 
exempel på att offentliga och privata aktörer konkurrerar med varandra på 
samma marknad vilket kan skapa konkurrensproblem.16

 
  

Fungerande konkurrens ger konsumentmakt. En köpare kan då välja mellan 
olika alternativ och välja den produkt som anses bäst lämpad för dennes 
krav och förväntningar. När en köpare gör en avvägning mellan olika 
produkter tar denne hänsyn till faktorer som kvalité, tillgänglighet och 
framförallt pris. Konsumenternas valmöjligheter leder till att producenterna 
blir tvungna att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. En produkt som 
inte håller tillräckligt bra kvalité eller är för dyr väljs då bort, vilket leder till 
att ineffektiva producenter slås ut. Då konkurrensen sker på olika villkor 
sätts dessa principer ur spel. En påföljande risk blir då att företag som 
egentligen har hög produktivitet i sin verksamhet slås ut. Sådant scenario 
skapar en ineffektivitet på marknaden eller att företag inte ens startas.17

Vidare bidrar ineffektiva marknader till en mindre effektiv ekonomi och 
därmed lägre tillväxttakt. En snedvriden konkurrens drabbar därför inte bara 
enskilda företagare, utan även samhället i stort.

  

18

 
  

 
 
 
                                                
15 Prop 2008/09:231, s. 11-12, se även denna uppsats avsnitt 2.1.1 till 2.2 
16 SOU 2000:117 s.23 
17 Svenskt Näringsliv, 2006 Osund konkurrens – kommunalt företagande för miljarder, 
citeras [Svenskt Näringsliv 2006] s. 6 
18 Prop. 1999/2000:140, s. 26 
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2.1.1 Omfattning 
Det är svårt att uppskatta omfattningen av den konkurrensutsatta verksamhet 
som stat, kommun och landsting bedriver. Anledningen är att det finns ett 
stort antal verksamheter som kan anses ligga i gränslandet, vilket skapar 
klassificeringsproblem.19 Däremot framkommer av KKV:s rapportserie från 
2004 att staten och kommunerna sammantaget säljer varor och tjänster för 
170 miljarder kronor per år samt att 95 procent av de statliga myndigheterna 
säljer varor och tjänster till köpare utanför statsförvaltningen.20År 2006 var 
det 109 statliga myndigheter som bedrev konkurrensutsatt verksamhet till ett 
uppskattat värde av 25 miljarder kronor. Myndigheternas konkurrensutsatta 
verksamheter har oftast stöd i regleringsbrev eller instruktion. Vidare är det 
90 procent av de statliga myndigheterna som själva anser sig konkurrera 
mot privata företag.21

 
  

KKV bildades år 1992 och har sedan dess uppmärksammat problematiken 
kring att offentliga aktörer snedvrider konkurrensen. De har sedan år ett fått 
in hundratals klagomål varje år rörandes just detta. Klagomålen har främst 
kommit ifrån små och medelstora företag.22År 2004 gjorde KKV en 
undersökning för att i avvaktan på eventuella nya lagregler kunna granska 
de frågor som rör konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig 
verksamhet.23

 
 

Undersökningen är gjord bland privata företag med minst en anställd i tio 
olika branscher; skogsvård, turism, städning, konsultverksamhet avseende 
samhällsplanering, uppdragsutbildning, åldringsvård, tandvård, 
gymverksamhet, bredbandstjänster och åkeriverksamhet.24 De tillfrågade 
företagen fick frågan om i vilken utsträckning stat, landsting och kommuner 
bedrev verksamhet i konkurrens med deras privata verksamhet. En majoritet 
som uppgick till två tredjedelar av de tillfrågade företagen menade att 
konkurrens från offentliga aktörer förekom i någon mån. Cirka en tredjedel 
ansåg att konkurrensen var av stor eller mycket stor omfattning. Problemen 
visade sig även vara större i storstäderna än i mellanstora städer och ute på 
landsbygden.25

 
 

De företagare som svarade ja på frågan huruvida de ansåg att det förekom 
konkurrens från offentliga aktörer menade att sådan verksamhet främst 
bedrevs av kommunerna. Speciellt tydliga var problemen i branscher som 
turism, bredband, åldringsvård och åkeriverksamhet. Konkurrens från 
landstingen märktes främst av bland tandläkarna medan konkurrens från 
                                                
19 SOU 2000:117, s. 23 
20 Kkv 2004:4, s. 6 
21 Statskontoret 2008 s. 7 och 19, dessa är siffror är resultat från en undersökning som 
exkluderar myndigheter som enbart har en offentligrättslig karaktär. 
22 KKV 2004:4, s. 11 
23 Ibid, s. 8 
24 Uppgifterna hämtades genom en telefonenkät bland företagsledare i ett slupmässigt urval 
av företag i de aktuella branscherna. Urvalet dimensionerades på sådant sätt att de skulle 
resultera i ungefär 1000 intervjuer.   
25 KKV 2004:4,  s. 49-51  
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staten främst förekom inom skogsvård, uppdragsutbildning, bredband och 
städbranschen.  
 
Vidare ansåg tre av fyra företagare att konkurrens från offentliga aktörer var 
ett problem till viss mån, medan 40 procent menade att problemet var av 
stor eller mycket stor omfattning. På frågan om konkurrensen sker på lika 
villkor svarade en klar majoritet (fyra av sex) att de offentliga aktörerna inte 
konkurrerade på lika villkor.26

 
  

Det råder dock vissa svårigheter med att uppskatta omfattningen av 
konkurrens från offentliga aktörer, vilket främst beror på att det finns ett 
flertal verksamheter som kan anses ligga i gränslandet mellan 
konkurrensutsatt och icke-konkurrensutsatt verksamhet.  
 
Det finns marknader med olika starkt konkurrenstryck, men så länge en 
offentlig aktör i någon form möter konkurrens är det rimligt att betrakta 
aktören som konkurrensutsatt. En viktig faktor för att avgöra om viss 
verksamhet är konkurrensutsatt är produktens utbytbarhet. En 
produktmarknad omfattar de produkter som köparen anser vara utbytbara då 
de på grund av pris, funktion och egenskaper kan tillfredställa samma behov 
hos denne.27

 
  

Det är ett vanligt förekommande att offentliga aktörer gör nästan samma sak 
som privata företag men med någon avvikelse, vilket gör att det blir en 
definitionsfråga huruvida den offentlige aktörens verksamhet är utsatt för 
konkurrens från privata aktörer. Ett exempel på detta hittas inom medie- och 
informationsområdet. Tidskrifter och rapporter som myndigheter ger ut kan 
befinna sig i gränslandet till vad som produceras av privata företag. Vidare 
finns ett stort antal databaserade informationstjänster som tillhandahålls av 
myndigheter där det finns liknande tjänster på den privata marknaden.28

 
  

Är en verksamhet konkurrentutsatt har kunden ett tydligt val mellan 
produkter från flera säljare. Vidare så måste produkterna måste vara 
tillräckligt homogena för att vara utbytbara sinsemellan.29

                                                
26 KKV 2004:4, s. 49-54 

 Det räcker inte 
med att produkterna är utbytbara utan de måste även anses tillhöra samma 
geografiska marknad. För att ge ett illustrerande exempel så kan en 
bowlinghall i Göteborg och Mölndal anses tillhöra samma geografiska 
marknad medan dessa inte kan anses ligga inom samma geografiska 
marknad som en bowlinghall som ligger i Borås. För vissa produkter är det 
lämpligast att ha en lokal eller regional geografisk avgränsning, medan 
andra kräver en geografisk avgränsning av nationell eller internationell 
karaktär. I de flesta fall är tjänster oftast av mer lokal eller regional karaktär 
till sin natur än vad varor är.  

27 SOU 2000:117,  s. 23-25 
28 Ibid, s. 24 
29 Ibid, s. 25 
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Väljer man att göra en snäv marknadsavgränsning blir den offentliga 
sektorns konkurrensutsatta verksamhet mindre än om man gör vidare 
avgränsningar.30

 
 

Problematiken kring att avgöra huruvida en offentlig verksamhet bedrivs på 
en konkurrensutsatt marknad gör att det är svårt att uppskatta den totala 
omfattningen av problemet. Uppgifter från myndigheterna bygger på deras 
egen uppfattning om vad som menas med konkurrensutsatt. Begreppet 
konkurrensutsatt blir lätt en definitionsfråga. En annan faktor är att offentlig 
verksamhet som är konkurrensutsatt inte alltid särredovisas.31 Men trots att 
omfattningen av den offentliga sektorns konkurrensutsatta verksamhet är 
beroende av vilken marknadsavgränsning som görs och därför kan vara svår 
att uppskatta, har KKV kunnat konstatera att konkurrens från offentliga 
aktörer förekommer i stor omfattning och uppfattas som ett problem i det 
privata näringslivet. Vidare har KKV identifierat ett behov av att förbättra 
statistik och redovisning på området för att kunna åtgärda problemen.32

 
 

2.1.2 Stat, kommun och landsting 
Inom den offentliga konkurrensen finns både statlig konkurrens, konkurrens 
från landsting samt kommunal konkurrens. När det gäller kommunal 
näringsverksamhet uppkommer konkurrenssnedvridningar dels då privata 
företag trängs undan av otillåten kommunal verksamhet, men även då 
konkurrensen från tillåten verksamhet sker på olika villkor.33 Det finns 
betydande skillnader i förutsättningar för att bedriva privata respektive 
kommunala bolag och förvaltningar. En av dessa är att privata företag oftast 
drivs med vinstsyfte som främsta mål. Samtidigt är huvudregeln på det 
kommunala området att självkostnadsprincipen skall följas och att 
verksamheten skall drivas utan vinstsyfte.34 Detta blir problematiskt då en 
avsaknad av avkastningskrav riskerar att medföra att varor och tjänster som 
säljs av kommunen underprissätts.35

 
 

I Sverige är landstingen de som är främst ansvariga för hälso- och sjukvård, 
tandvård och viss utbildningsverksamhet. Vissa landsting ansvarar också för 
kollektivtrafiken. Dessa områden är därför till största del skattefinansierade, 
men det hindrar inte att vissa delar idag är konkurrensutsatta. På grund av 
detta uppkommer konkurrens i dessa situationer främst i samband med att 
tjänster upphandlas samt att egna enheter tillåts att delta i konkurrensen. 
 
Företagshälsovård är ett exempel på en tjänst inom landstingsområdet som 
fullt ut skall vara avgiftsfinansierad. De flesta landsting möter dock viss 
konkurrens från privata företagshälsovårdstjänster. I normalfallet svarar 

                                                
30 SOU 2000:117, s. 25 
31 KKV 2004:4, s. 17, 23 samt KKV 2009:1, s. 37-38 
32 KKV 2009:1, s. 37-38 
33 Svenskt Näringsliv, 2006, s. 6 
34 Lindquist, Ulf, Kommunala befogenheter, uppl 6, citeras [Lindquist], s. 112-114 
35 Bernitz, Ulf, Svensk och europeisk marknadsrätt, 2a uppl., citeras [Bernitz], s. 165 



 14 

landstinget för sitt eget behov av företagshälsovård samtidigt som de 
konkurrerar med privata alternativ. 
 
Det förekommer att landstingen även agerar på den öppna marknaden 
genom försäljning av överskottskapacitet av faciliteter som byggts upp för 
internt bruk. Några exempel på det är försäljning av tvätteritjänster och 
fastighetsuthyrning.36

 
  

Den statliga konkurrensen sker genom att staten bedriver verksamhet genom 
myndigheter, affärsverk och bolag. Myndigheternas kommersiella 
verksamhet slår ut privat företagsamhet i och med att konkurrensen inte sker 
på lika villkor. Det händer att myndigheterna blandar samman sina 
myndighetsuppgifter med näringsverksamhet och drar nytta av 
myndighetsrollen för att främja sin konkurrensutsatta verksamhet. Privata 
företag tvingas då att möta skattefinansierad underprissättning, 
korssubventionering och illojal konkurrens. Samtidigt kan konkurrensen 
snedvridas då offentliga aktörer har tillgång till särskild information, 
infrastruktur och kompetens, som de har skaffat sig genom sin 
skattefinansierade kärnverksamhet. Ett exempel på detta är marknaden för 
digitala sjökort. Sjöfartsverket har genom sin myndighetsroll ensam tillgång 
till de databaser som innehåller uppgifter som är nödvändiga vid 
produktionen av sjökort. Detta leder till att konkurrerande företag hamnar i 
beroendeställning till Sjöfartsverket vilket i sin tur gör att misstankar kan 
uppkomma om att den offentliga aktören gynnar sin egen verksamhet.37 Det 
händer att privata företag som konkurrerar med myndigheter blir tvungna att 
vända sig till sin konkurrent för att köpa eventuella nödvändiga uppgifter till 
sin verksamhet. Ifall de villkor som den berörda myndigheten ställer upp för 
att tillhandahålla informationen inte är de samma som för den egna 
verksamheten så snedvrids konkurrensen.38

 
 

2.1.3 Olika former av offentlig konkurrens 
Sammantaget kan det sägas att snedvriden konkurrens från offentliga 
aktörer blir speciellt framträdande i tre huvudsituationer vilka är 
sammanblandning av roller, korssubventionering samt vidareutnyttjande av 
information och kompetens. Offentliga aktörer kan dock även snedvrida 
konkurrensen på andra sätt.   
 

2.1.3.1 Sammanblandning av roller  
Första situationen är när myndigheter sammanblandar sin roll som 
myndighetsutövare med kringliggande verksamhet t.ex. konsultverksamhet. 
Det innebär att närliggande kommersiell verksamhet bedrivs vid sidan av 
myndighetsrollen. Konkurrerande företag kan då hamna i beroendeställning 
till det offentliga företaget, vilket snedvrider konkurrensen samt minskar 
                                                
36 SOU 2000:117, s. 35-36 
37 Svenskt Näringsliv, Osund statlig konkurrens slår ut privat företagsamhet, s.10 
38 KKV, 2009:1, s. 40 
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företroende för myndighetsutövningen. Det förekommer även sådana 
intressekonflikter i de fall där den konkurrensutsatta verksamheten är 
resultatmässigt avskild eller placerad i ett särskilt bolag. Tjänsterna kan 
ändå vara så nära sammankopplade att det föreligger sammanblandning av 
myndighetsrollen och näringsverksamheten.39

 
 

Konkurrensproblem kan även uppkomma när offentliga aktörer 
sammanblandar monopolskyddad verksamhet och konkurrensutsatt 
verksamhet. Detta kan ske genom bl.a. hybridorganisationer, som både 
producerar monopolskyddad och konkurrensutsatt verksamhet. Andra 
företag kan känna att den offentliga aktören dumpar priset på den 
konkurrensutsatta varan med hjälp av tillförsel av offentliga medel eller 
monopolvinster. Den monopolskyddade delen av hybridorganisationen 
behöver inte utgöras av någon affärsmässig verksamhet. Det är också en 
vanlig situation att huvudverksamheten är anlagsfinansierad, med eller utan 
myndighetsutövande inslag40 Det vanligaste argumentet för att en offentlig 
monopolist även skall få ägna sig åt konkurrensutsatt verksamhet är att den 
sistnämnda verksamheten har en mer eller mindre nära anknytning till 
aktörens huvudsakliga verksamhet. Vidare finns det verksamheter som är så 
produktionsmässigt närbesläktade att det kan uppfattas som ekonomiskt 
fördelaktigt att även producera en anknytande tjänst. Detta kallas för 
samproduktionsfördelar. Det är dock inte bara tekniska faciliteter som kan 
skapa samproduktionsfördelar. En faktor som ofta anses knyta samman den 
huvudsakliga och anknytande verksamheten är de anställdas utbildning och 
kompetens. Ett typexempel är när en lantmätare både åtar sig att utföra en 
fastighetsavstyckning (en myndighetsuppgift som bara Lantmäteriet får 
göra) samt en utstakning av huset på tomten, vilket är en konkurrensutsatt 
verksamhet. Ett annat exempel är när en kommunal räddningstjänst erbjuder 
avgiftsbelagda kurser i brandförsvar vid sidan av sin anslagsfinansierade 
huvudverksamhet.41

 
 

Problem kan inte bara uppkomma när offentliga aktörer uppträder i 
hybridorganisationer utan det förekommer även fall där den 
monopolskyddade delen av verksamheten består av myndighetsutövning 
som direkt eller indirekt berör förhållandena på den konkurrensutsatta 
marknaden, samtidigt som den offentliga aktören själv producerar sådana 
tjänster. Ett exempel kan vara en kommunal räddningstjänst som också 
säljer brandskyddsutrustning samt underhåll och service av sådan 
utrustning. En räddningstjänst kan i sin myndighetsutövning ha möjlighet att 
själv ge sig fördelar på marknader genom att vid brandsyn informera 
fastighetsägarna om att viss utrustning går att köpa hos den kommunala 

                                                
39 KKV 2009:1, s. 39 
40 SOU 2000:117, s. 83 
41 SOU 2000:117, s. 83-85, Jag vill dock göra en notis om att jag personligen anser det vara 
märkligt att de exempel som tas upp i SOU 2000:117 angående sammanblandning av 
monopolskyddad verksamhet likväl skulle kunna ses som sammanblandnig av 
myndighetsrollen/ utnyttjande av myndighetsrollen, verkar således vara så att definitionerna 
och kategoriseringarna flyter ihop något. 
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räddningstjänsten, samtidigt som denne har en roll som godkännare av 
brandskyddsutrustning.42

 
 

2.1.3.2 Korssubventionering 
Offentliga aktörer kan även snedvrida konkurrensen genom att dra nytta av 
korssubventionering. Då offentlig verksamhet subventioneras sker inte 
konkurrensen på lika villkor vilket bidrar till konkurrenssnedvridningar och 
effektivitetsförluster. Ett exempel på subvention av offentlig verksamhet är 
när den bedrivs integrerad med anslagsfinansierad verksamhet och då inte 
belastas fullt ut med alla faktiska kostnader som verksamheten skapar. 
Konsekvensen av sådant förfarande kan lätt bli att offentliga aktörer kan 
hålla en sådan låg prisnivå som det är omöjligt för privata, speciellt små 
företag att konkurrera emot eftersom de måste ha full kostnadstäckning. För 
att upptäcka om korssubventionering föreligger måste den offentliga 
verksamheten särredovisas och avskiljas från t.ex. övriga 
myndighetsuppgifter.43

 
  

2.1.3.3 Vidareutnyttjande av information och 
kompetens 

En annan situation som kan uppkomma är att offentliga aktörer 
vidareutnyttjar information och kompetens som de införskaffat genom sin 
skattefinansierade verksamhet.44  Detta sker bland annat när den offentliga 
aktören har exklusiv tillgång eller monopol på en funktion som är 
nödvändig för att kunna producera en vara eller tjänst som säljs på en 
konkurrensutsatt marknad. Sådana situationer uppkommer bl.a. när 
myndigheter för samhällets räkning samlat in viss information som kan ha 
kommersiellt värde samtidigt som de själva säljer sådana tjänster på 
konkurrensutsatta marknader. Privata aktörer kan lätt diskrimineras, vilket 
gör att konkurrensen snedvrids. Illustrerande exempel är Sjöfartsverkets 
sjömätningsdata, Lantmäteriets kartdatabaser samt SMHI:s väderdata. Dessa 
är väldigt kostsamma att bygga upp och underhålla, möjligheterna för 
privata företag att upprätthålla sådana databaser är därför begränsade. 
Sådana grunddata från myndigheter kan exempelvis vara användbara för 
privata aktörer vid utförandet av konsulttjänster. Privata företag blir då 
tvungna att vända sig till sin konkurrent för att köpa de aktuella uppgifterna. 
Ifall de villkor som myndigheten sätter upp för att tillhandahålla 
informationen inte är de samma som för den egna verksamheten, så 
snedvrids konkurrensen till fördel för myndigheten.45

 
  

 

                                                
42 SOU 2000:117 s. 87-88 
43 KKV 2009:1, s. 41 
44 Ibid, s.7 
45 Ibid, :1, s. 39-40 
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2.1.3.4 Överskottsförsäljning 
Konkurrensproblem kan även förekomma vid s.k. överskottsförsäljning, 
vilket ibland kan motivera försäljning av sådana varor och tjänster som 
normalt sätt tillhandahålls av privata företag. Förklaringen kan då vara att 
det offentliga har byggt upp intern kapacitet för viss stödfunktion t.ex. intern 
städenhet eller tvätterienhet vilket gjort att överskottskapacitet uppkommit 
inom dessa enheter. Företag som bedriver verksamhet på den 
konkurrentutsatta marknaden kan i dessa situationer uppleva att den 
offentliga aktören dumpar priserna vid överskottsförsäljningen genom att 
kanske bara betrakta rörliga kostnader och inte kostnader som är 
gemensamma i rörelsen. Privata företag måste vid försäljning av liknande 
varor ta hänsyn till både fasta och rörliga kostnader. Ett exempel på fasta 
kostnader som den offentliga aktören inte behöver beakta i samma mån är 
lokalhyror då dessa lokaler mycket väl även kan ha en annan intern funktion 
som inte är knutet till just överskottsförsäljningen. Vidare råder det 
misstankar bland privata företag att överskotten inte bara är av tillfällig 
karaktär, utan att den interna verksamheten byggs upp så att permanenta 
överskott uppkommer. Konkurrensen sker vid sådana tillfällen inte på lika 
villkor.46

 
  

Enligt 2 kap 7 § KommL får kommuner driva näringsverksamhet förutsatt 
att den går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster 
till invånarna i kommunen och landstinget, vilket också kallas sedvanlig 
kommunal verksamhet. Intrång i det egentliga näringslivets område är i stort 
sett otillåtet. Enligt praxis har det dock blivit tillåtet att i undantagsfall gå ut 
med tjänster och produkter och på så sätt konkurrera med privata företag. 
Dessa undantagsfall gäller när det för kommunens interna bruk har 
uppkommit överskottskapacitet. För att undvika kapitalförstöring, kan det 
då vara tillåtet för kommuner att under en övergångsperiod och vid tillfällig 
överkapacitet i mindre omfattning konkurrera ute i näringslivet genom 
överskottsförsäljning. Överskotten måste dock vara av uppkomna på grund 
av oförutsedd överkapacitet samt vara av tillfällig karaktär. Det är således 
inte tillåtet med försäljning av permanenta överskott.47

 
 

2.1.3.5 Selektiva stöd till offentliga verksamheter 
Konkurrenssnedvridning från det offentliga kan även ske genom selektiva 
stöd till offentliga verksamheter. I fall att ett offentligt organ ger ekonomiskt 
bidrag eller annan förmån till en eller flera aktörer på en marknad och inte 
andra aktörer på marknaden erhåller motsvarande förmån, kan ett sådant 
bidrag ses som en konkurrensstörning. En sådan konkurrenstörning kan 
uppfattas snarlikt med en korssubventionering mellan monopolskyddad och 
konkurrensutsatt verksamhet. Bidrag innefattar i detta sammanhang att det 
är direkta politiska beslut från t.ex. regeringen eller kommunfullmäktige om 
att en viss verksamhet skall få tillförda medel för att täcka sina förluster. 

                                                
46 SOU 2000:117, s. 94 
47 RÅ 1993 ref 12, samt Bohlin, Alf, “Kommunalrättens grunder”, citeras [Bohlin], s. 100-   
101  
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Det finns tre former av bidragsgivning, en kategori som uppkommer som 
följd av att en verksamhet bedrivs utan förutsättningar att finansieras enbart 
med pris eller avgiftsmedel, trots att det finns en maximalt effektiv 
produktion och företagsmässig optimal prissättning. Det är vanligt att t.ex. 
kommunala simhallar och viss kollektivtrafik erhåller sådant selektivt 
stöd.48

 
  

Den andra typen av selektiva bidrag sker när en kommun med avsikt 
subventionerar en viss tjänst trots att den skulle kunna utföras med full 
prisfinansiering. Motiven för sådant handlande kan vara att det är av värde 
för kommunmedborgarna att kunna utnyttja viss tjänst till ett lågt pris. 
Bidragsgivning har därför en avsiktlig men samtidigt frivillig karaktär, men 
om det samtidigt finns privata företag som tillhandahåller samma typ av 
vara eller tjänst uppkommer ett typiskt konkurrensneutralitetsproblem. 
Denna bidragsgivning kan även ske genom att verksamheten inte belastas 
med alla relevanta kostnader.  
 
Den tredje typen av selektiv bidragsgivning uppkommer när verksamheten 
skall klara sig på egna meriter, men för tillfället inte klarar det, vilket gör att 
huvudmannen, i detta fall en offentlig aktör, måste gå in med ett ekonomiskt 
stöd. Ett konkurrensproblem kan i dessa fall uppkomma då konkurrenterna 
kan uppfatta denna typ av bidrag, även om de bara är av enstaka karaktär, 
som ett sätt av det offentliga att upprätthålla ekonomisk verksamhet som är 
ineffektiv. Sådant agerande kan i viss mån jämföras med de ägartillskott 
som sker i det privata näringslivet. Skillnaden är att sådana ägartillskott sker 
med utgångspunkt i att ägarna tror att verksamheten på lång sikt har 
möjlighet att bli lönsam.49

 
 

2.1.3.6 Offentlig produktion då privata alternativ 
saknas 

En annan situation då agerande från offentliga aktörer kan vålla problem är 
då de skapar offentlig produktion i de fall privata företag saknas. Vid sådana 
situationer kan de offentliga aktörernas agerande ses som något positivt då 
de fyller ut ett tomrum. Samtidigt kan det få negativa effekter på så sätt att 
kommunen försvårar eller förhindrar etableringen av privata företag på 
marknaden. Det kan även uppkomma definitionsproblem när man hävdar att 
privata alternativ saknas. Det kanske finns privata företag som gör nästan 
samma sak eller att det finns företag i grannkommunen som tillhandahåller 
den aktuella varan eller tjänsten.50

 
 

                                                
48 SOU 2000:117, s. 99 
49 Ibid, s. 99 
50 Ibid, s. 100 
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2.1.3.7 Sysselsättning av handikappade 
Offentliga aktörers sysselsättning av handikappade på öppna marknader kan 
skapa konkurrensproblem på vissa håll, trots att det är en avvägningsfråga 
då det även ger positiva effekter som ligger i samhällets intresse. De 
handikappade sysselsätts bl.a. inom områden som kafféverksamhet, 
cykelreparationer, återvinningsverksamhet, detaljhandelsarbete samt 
snickeriverksamhet. Företag med samma produktionsinriktning upplever att 
konkurrensen snedvrids eftersom sådan produktion ofta förutsätter 
skattefinansierade bidrag. För att undvika konkurrenstörningar vid sådan 
verksamhet är det viktigt att ta hänsyn till alla kostnader för priset på en vara 
eller tjänst för att undvika risken för underprissättning.51

 
 

2.1.3.8 Sysselsättning av arbetslösa och ungdomar 
Sysselsättning av arbetslösa och ungdomar på konkurrensutsatta marknader 
kan liksom sysselsättning av handikappade skapa effekter som företag 
uppfattar som konkurrenssnedvridande.52

 
  

2.1.3.9 Kommunal konkurrens 
Konkurrensproblem kan också uppkomma då kommuner bedriver 
verksamhet över kommungränserna trots att sådan verksamhet normalt sett 
är oförenlig med lokaliseringsprincipen i 2 kap 1§ KommL.53 Samtidigt kan 
en kommun skapa konkurrensproblem då de tillämpar 
självkostnadsprincipen på varor och tjänster som de på ett eller annat sätt 
tillhandahåller på konkurrensutsatta marknader. En prissättning i enlighet 
med självkostnadsprincipen kan i flera fall leda till en underprissättning i 
och med att privata företag inte kan erbjuda samma varor och tjänster till så 
lågt pris.54Vidare kan konkurrensproblem uppkomma eftersom kommuner 
har möjlighet att skattesubventionera viss verksamhet och kan då själv 
bestämma vilken verksamhet som helt eller delvis eller inte alls skall täckas 
av avgifter. Problemet blir extra tydligt ifall kommunen subventionerar sin 
egen rörelse med hjälp av skattemedel och då kan hålla lägre priser som 
leder till underprissättning. Ett illustrerande exempel är när kostnaden för en 
kommunal körskola finansieras med hjälp av skattemedel. Ifall det finns 
privata alternativ, finns det en risk att konkurrensen snedvrids då dessa 
företag kan ha svårt och konkurrera mot en skattefinansierad konkurrent.55

 
 

                                                
51 SOU 2000:117, s.103-104 
52 Ibid, s. 104 
53 Ibid, s. 110 
54 Prop. 2008/09:231 s. 18-19 samt direktiv (1994:72) 
55 Indén, Tobias, Madell, Tom, Allmännyttig verksamhet eller missbruk av dominerande   
ställning?, JT 2002/03, s. 36 
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2.2 Långdragen debatt innan lagstiftning 

2.2.1 Inledning 
I den långdragna debatten rörande konkurrens mellan offentliga och privata 
aktörer har det framhållits att det är svårt att sätta gränser för vad stat, 
kommuner och landsting skall ägna sig åt. Slutsatsen, som en del har dragit, 
är att det inte har funnits någon lagregelring som kan säkerhetsställa att 
kompetensenlig verksamhet drivs på ett konkurrensneutralt sätt.56

 
 

Redan år 1994 fick en särskild utredare i uppdrag av regeringen genom ett 
direktiv att kartlägga och vid behov föreslå åtgärder för att motarbeta 
konkurrenssnedvridningar i situationer då offentliga aktörer agerar på öppna 
marknader. Utredaren presenterade sedan sina slutsatser i ett betänkande.   
I detta framkom att den traditionella bilden av förhållandet mellan offentlig 
och privat sektor kännetecknas av att uppgiftsfördelningen mellan 
sektorerna har varit relativt tydligt avgränsad. Marknadsorienteringen i den 
offentliga sektorn har däremot successivt ökat vilket har inneburit att 
gränsen mellan den offentliga och privata sektorn blivit mindre tydlig. 
Privata och offentliga aktörer konkurrerar nu i större utsträckning på samma 
marknader, vilket leder till att konkurrensproblem uppstår.57

 
  

Utredaren konstaterade även att det inte fanns någon regel om konkurrens 
och offentlig näringsverksamhet som tog sikte på just 
konkurrensförhållandet mellan den offentliga och privata sektorn. 
Remissbehandlingen visade att åsikterna vid den tiden gick starkt isär 
angående vilka åtgärder som skulle krävas för att skapa konkurrens på lika 
villkor. Sammanfattningsvis kan sägas att företrädare för företagssektorn 
ansåg att man genom lagstiftning måste dra en tydlig gräns mellan offentlig 
och privat näringsverksamhet. Kommuner och landsting ansåg att 
lagstiftning på området skulle komma i konflikt med den kommunala 
självstyrelsen och att det därför var bättre att lösa problemen med hjälp av 
frivilliga åtgärder.58

 
   

I diskussionerna om ett eventuellt frivilligt system framkom det att 
klagomålen rörande konkurrenssnedvridande förfarande mellan den 
offentliga och privata sektorn till stor del rörde att prissättningen från de 
offentliga aktörerna inte skett på konkurrensneutral grund. Vidare ansågs det 
att det fanns ett behov av att försöka eliminera framtida 
konkurrenskonflikter samt att diskutera hur konkurrens på lika villkor bäst 
nås långsiktigt. Det bedömdes att det skulle vara lämpligt att hantera sådana 
frågor i ett partsammansatt forum för frågor om konkurrens på lika villkor 
på kort och lång sikt. I anledning av detta bildade regeringen genom ett 

                                                
56 SOU 2000:117, s. 37 
57 Prop. 2009/10:231 , s. 12 samt SOU 1995:105, s. 9 
58 Prop. 2009/10:231 , s. 12 
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direktiv år 1997 Rådet för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och 
privat sektor, även kallat Konkurrensrådet.59

 
  

Konkurrensrådets uppgift var att försöka undanröja konkurrenskonflikterna 
mellan den offentliga och den privata sektorn. Det skulle också analysera 
klagomålen samt genom att föra en dialog med sektorerna försöka utarbeta 
en gemensam plan på hur de långsiktiga spelreglerna på området lämpligast 
skulle formuleras. I sitt arbete skulle Konkurrensrådet även lägga särskild 
uppmärksamhet på frågor rörande prissättning. Vidare skulle arbetet skapa 
vägledning för hur konkurrenssnedvridande förfaranden undviks samt se om 
vissa konkurrenskonflikter kunde mönstras ut. Det skulle även skaffa sig en 
klar bild över den osunda konkurrensen och hur den gestaltade sig. Enligt 
direktivet skulle rådet senast vid utgången av år 2000 redovisa sina samlade 
erfarenheter och de resultat som uppnåtts, vilket det gjorde i betänkandet 
”Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor”. I detta 
fastslogs det att konkurrensneutralitet mellan privat och offentlig sektor inte 
kan uppnås. Istället föreslogs att så lika villkor som möjligt skapas. Med 
utgångspunkt från detta betänkande utarbetades inom Näringsdepartementet, 
departementspromemorian  
”Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor” och denna 
remissbehandlades samma år.60

 
 

I flera fall ledde Konkurrensrådets verksamhet till att enighet kunde nås 
mellan företrädare för privat och offentlig sektor om vad som bör iakttas när 
det allmänna bedriver näringsverksamhet. Samtidigt kunde det konstateras 
att rådets rekommendationer i princip aldrig gjorde så att de offentliga 
aktörerna ändrade sitt uppträdande på marknaden.61

 
 

Konkurrensrådet avvecklades år 2003 och därefter har KKV haft i uppdrag 
att följa de frågor som rör konkurrens på lika villkor mellan offentlig och 
privat sektor.62

 
  

2.2.2 Flera debatter i riksdagen utan att 
resultera i någon lagstifning 

Under åren har frågan behandlats i riksdagen vid flera tillfällen utan att det 
har resulterat i någon lagstiftning. Våren 2005 uttalade näringsutskottet i ett 
betänkande att regeringen skulle återkomma till riksdagen under riksmötet 
2005/06 med förslag till åtgärder för att kunna angripa 
konkurrensproblemen mellan offentlig och privat sektor och att ett 
domstolsförfarande borde övervägas. Riksdagen beslutade i enighet med 
betänkandet. I den efterföljande vårpropositionen uttalade den dåvarande 
regeringen att de ansåg att frågan skulle behandlas i ett sammanhang. De 

                                                
59 Prop. 2008/09:231, s. 11 samt direktiv (1997:145) 
60 Prop. 2008/09:231, s.11 samt SOU 2000:117, s. 14 och 204 samt DS 2001:17 
61 Prop. 2008/09:231, s. 14 
62 Ibid s. 13 
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anförde vidare att det borde utsättas en särskild utredare för ändamålet. 
Riksdagens majoritet ställde sig sedan bakom detta ställningstagande.63

 
 

Den 19 augusti år 2009 överlämnade regeringen propositionen ”Angående 
konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknader m.m.”  
Propositionen antogs sedan av riksdagen och den är idag källan till den 
nuvarande konfliktlösningsregeln.64

 
  

       
 
 
 

                                                
63 Prop. 2008/09:231, s. 11, samt prop. 2005/06:100, s. 22 samt Bet. 2005/06:NU16, s. 1 
och 50 
64 Prop. 2008/09:231 
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3 Konfliktlösningsregeln 

3.1 Inledning 

I konsekvensbeskrivningen till propositionen står det att 
konfliktlösningsregeln syftar till att undanröja konkurrenskonflikter vid 
möte mellan privat och offentlig säljverksamhet. Möjligheterna till 
konkurrens på lika villkor skall öka på marknaden. Regeln skall främja 
rationell produktion och resursfördelning, bidra till öppna marknader samt 
gynna etablering av företag och utveckling av nya produkter. Helt enkelt att 
bidra till effektiv konkurrens genom att öka konkurrenstrycket och på så sätt 
skapa fördelar för konsumenterna.65

3.2 Konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet 

 

Staten, en kommun eller ett landsting får i enlighet med 3 kap 27 § KL 
förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap 5 § 1 st KL  
tillämpa visst förfarande om detta snedvrider eller är ägnat att snedvrida 
förutsättningarna för effektiv konkurrens på en marknad. Förbudet gäller 
också om ett förfarande hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller 
utvecklingen av en sådan konkurrens. Förbud får dock inte meddelas för 
förfaranden som är försvarbara från allmän synpunkt.  
 
En kommun eller landsting får även förbjudas att bedriva viss 
säljverksamhet, såvida den ej är förenlig med lag.66 Konfliktlösningsregeln i 
3 kap 27 § KL reglerar alltså två situationer, en då visst agerande från det 
allmänna kan förbjudas, och den andra då kommun och landsting kan 
förbjudas att bedriva viss verksamhet.67Ett förbud börjar gälla omedelbart 
om inget annat anges.68

 
  

3.2.1 Begreppet företag 
De uppräknade rättssubjekten i 3 kap 27 § KL är stat, kommun och 
landsting. För att bestämmelsen skall kunna vara tillämplig måste något av 
rättssubjekten driva verksamhet som omfattas av 1 kap 5 § KL. 
Konfliktlösningsregeln tar alltså sikte på sådana ekonomiska och 
kommersiella verksamhetsformer som ryms inom begreppet företag enligt  

                                                
65 Prop. 2008/09:231, s. 54 
66 KL 3 kap 27 § samt SvJT 2010 s. 392 
67 KL 3 kap 27 § samt SvJT 2010 s. 395 
68 KL 3 kap 27§ 
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1 kap 5 § KL och omfattar därför inte myndighetsutövning. 
Konfliktlösningsregeln använder sig därför av samma företagsbegrepp som 
KL i övrigt.  
 
Regeringen anförde i propositionen att det inte är av betydelse huruvida 
verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte. Avgörande är om någon form 
av ekonomisk verksamhet bedrivs.69 Den är dock begränsad till 
säljverksamhet och är därför inte tillämplig på inköpsverksamhet.70

 
 

3.2.2 Begreppet förfarande  
Begreppet förfarande innefattar både faktiskt handlande eller underlåtenhet 
att vidta en åtgärd. Enligt lagkommentarerna så förutsätter regeln inte att 
förfarandet pågår eller redan har förekommit. Det är fullt möjligt att 
meddela ett förbud mot ett förfarande som ännu inte har skett, dock krävs en 
tillräcklig grad av sannolikhet att förfarandet kommer att ske. Några 
exempel på sådana situationer ges dock inte.71

 
 

För att kunna tillämpa regeln är det även viktigt att veta när ett offentligt 
agerande eller verksamhet anses påverka konkurrensen på sådant sätt att 
förbud kan meddelas. Enligt lagtexten krävs att konkurrensen faktiskt 
hämmas eller snedvrids, eller att förfarandet är ägnat att hämma eller 
snedvrida förekomsten eller utvecklingen av effektiv konkurrens på en 
marknad.  Regeringen anför i propositionen att regeln bör ta sikte på 
konkurrensbegränsningen i sig, dvs. effekterna på själva konkurrensen.72

 
 

Konfliktlösningsregeln innebär inget generellt förbud för olika former av 
ekonomiskt stöd från det offentliga till den egna säljverksamheten. Det är 
istället effekten av stödet, genom det förfarande som den offentliga aktören 
tillämpar i sin säljverksamhet, som kan komma till prövning.73

 
 

3.2.3 Rekvisitet snedvrider 
I första stycket finns rekvisitet snedvrider eller är ägnat att snedvrida 
förutsättningarna för effektiv konkurrens på en marknad. Här syftas det 
främst på sådana situationer då det inte råder konkurrens på så lika villkor 
som möjligt. Exempel på sådana situationer är när den offentliga aktören 
drar nytta av sin myndighetsroll vid sidan av säljverksamheten.74

 
  

                                                
69 SvJT 2010 s. 396 samt prop. 2008/09:231,  s. 56-57  
70 Karnov SFS (2008:579) 
71 Karnov SFS (2008:579) 
72 Prop. 2008/09:231 s. 36 
73 Ibid,  s. 35 
74 Ibid s. 57 
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3.2.4 Rekvisitet hämmar 
I första stycket finns som alternativ två rekvisit; hämmar eller är ägnat att 
hämma förekomsten eller utvecklingen av effektiv konkurrens på en 
marknad. Dessa tar främst sikte på situationer där privata alternativ i stort 
sett saknas eller har stora svårigheter till inträde på marknaden på grund av 
den offentliga aktörens förfarande. Det kan också vara så att det privata 
företagets tillväxt och utveckling försvåras i övrigt eller motarbetas på ett 
eller annat vis. Sådana situationer uppkommer exempelvis när privata 
företag på marknaden inte kan eller har svårt för att vara verksamma inom 
ramen för vad som är ekonomiskt rimligt då den offentliga aktören sätter 
sina priser under självkostnadsnivå eller beter sig på något annat sätt som 
hämmar konkurrensen.75

 
  

3.2.5 Begreppet effektiv konkurrens 
När det gäller begreppet effektiv konkurrens understryker regeringen i 
propositionen att begreppet inte har någon exakt innebörd som gäller för 
varenda marknad. Det finns ingen bestämd ekonomisk nivå där man kan 
säga att produktiviteten m.m. nått sitt optimala läge och inte kan drivas 
längre. Begreppet effektiv konkurrens är menat som ett dynamiskt begrepp 
innefattande de tryck som finns på marknader med fungerande konkurrens. 
Vid sådana tillstånd sker det ständiga förändringar på marknaden i form av 
uppgradering genom tekniskt och ekonomiskt framåtskridande. Det påpekas 
dock att det inte är varje avvikelse från den effektiva konkurrensen som 
omfattas av första stycket. Begreppen snedvrida och hämma innefattar att 
förfarandet får en tillbakahållande effekt, dvs. hejdar eller dämpar 
konkurrenstryckets styrka. I propositionen nämns därför ett rekvisit som inte 
finns med i lagtexten vilket är att konkurrenssnedvridningen måste vara av 
någon betydelse för att konfliktlösningsregeln skall kunna tillämpas.76 Det 
påpekas dock att det inte är tal om något märkbarhetsrekvisit. Motiveringen 
för ställningstagandet lyder: ”eftersom man därigenom inte fullt kan ta i 
beaktande de grundläggande skillnaderna mellan offentliga och privata 
aktörer.”77 Ekonomiska analyser kan därför komma att spela en stor roll vid 
bevisning liksom vid bevisningen vid andra konkurrensrättsliga 
bedömningar.78

 
 

Prövningen skall ta sikte på de långsiktiga verkningarna på förutsättningen 
för en effektiv konkurrens. Relevant är alltså inte vad som sker eller kan ske 
på kort sikt. Frågan som skall ställas är om konkurrenstrycket ökar eller 
minskar på marknaden. Då svaret blir att konkurrenstrycket ökar blir en av 
de efterföljande effekterna att samhälls- och konkurrensnyttan också ökar. I 
de fall närvaron av den offentliga aktören gör att konsumentrycket minskas 
sker en konkurrenssnedvridning och konfliktlösningsregeln blir då 
                                                
75 Prop. 2008/09:231, s. 57 
76 Ibid, s. 57 
77 Prop. 2008/09 231 s. 37 
78 SvJT 2010 s. 399 
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tillämplig.79

 

 Sådant beteende är bara godtagbart om det är förenligt med lag 
eller tillgodoser allmänna intressen av högre dignitet än konkurrensintresset.  

Regeringen diskuterar även i förarbetena om vissa beteenden skall kunna 
anses vara konkurrensneutrala, såsom åtgärder från det offentliga för att 
upprätthålla service och infrastruktur på områden där det kommersiella 
utbudet är bristfälligt.80 Möjligheten till att föra ett sådant resonemang 
skapar viss oro över att rättsläget kommer att bli väldigt svårt att ta ställning 
till då det offentliga kommer att argumentera att deras agerande är 
nödvändigt, medan de privata aktörerna är av uppfattningen att det 
bristfälliga kommersiella privata utbudet beror på närvaron av offentliga 
aktörer.81

 
  

3.2.6 Begreppet ägnat 
Begreppet ägnat speglar faran för konkurrenssnedvridande effekter. Det 
belyser frågan ifall förfarandet till sin art har en sådan inriktning eller 
utformning som i påtaglig grad kan riskera att hämma förekomsten eller 
utvecklingen av effektiv konkurrens.82

 
 

3.2.7 Innebörden av försvarbarhet från allmän 
synpunkt 

Vid avgörandet huruvida ett förfarande är försvarbart från allmän synpunkt 
skall det särskilt beaktas om förfarandet strider mot lag, annan författning 
eller direktiv som är bindande för staten, en kommun eller ett landsting. 
Exempel på bindande direktiv kan vara en bolagsordning eller ett 
ägardirektiv såvida dessa i sig är förenliga med lag. Utgångspunkten är att 
ett förfarande som strider mot lag även saknar försvarbarhet från allmän 
synpunkt. Det skall även prövas om det finns några andra allmänna 
intressen som väger tyngre än konkurrensintresset.83 Enligt förarbetena 
framgår det att om t.ex. ett beteende är en direkt avsedd effekt av en 
specialreglering eller en ofrånkomlig konsekvens av denna så väger de 
intressen som bär specialregleringen tyngre än konkurrensintresset.84

 
  

Ett förfarande kan dock vara försvarbart ur allmän synpunk även om det inte 
har någon lagreglering att stödja sig mot. Det blir därför nödvändigt att göra 
en generell avvägning mellan konkurrensintresset och andra allmänna 
intressen.85

 
 

                                                
79 SvJT 2010, s. 398 
80 Prop. 2008/09:231 s. 37 
81 SvJT 2010, s. 399 
82 Prop. 2008/09:231, s. 58 
83 Karnov SFS (2008:579) 
84 Prop. 2008/09:231, s. 37 
85 NJ 1:10 s. 69 
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De bakomliggande motiven skall även tas i beaktande vid bedömningen om 
en konkurrenssnedvridning är tillåten enligt konfliktlösningsregeln.  
I förarbetena står det att det bör tas hänsyn till huruvida dessa motiv är 
interna eller externa från det allmännas sida. Ett exempel på ett externt 
motiv är det allmännas behov av att viss säljverksamhet bedrivs och ett 
sådant bör kunna vara godtagbart. Däremot ett internt behov såsom 
exempelvis att bevara arbetstillfällen inom den offentliga sektorn bör inte 
kunna beaktas vid frågeställningen huruvida den offentliga 
konkurrenssnedvridningen bör kunna godtas.86

 
  

I de fall en konkurrenssnedvridning skall vägas mot ett annat allmänt 
intresse skall det tas i beaktande om det finns något annat sätt att nå detta 
intresse och som är mindre skadligt för konkurrensen. Om svaret på frågan 
är jakande så är beteendet inte försvarbart från allmän synpunkt. Vidare 
anförs det i samma riktning att om konkurrensen skadas så måste de skäl 
som åberopas för att beteendet skall få fortgå vara av stor tyngd och 
angelägen karaktär. Ju större skadorna är på konkurrensen, desto större 
styrka krävs de på de allmännyttiga skälen.87 Förarbetena ger dock inte 
mycket mer vägledning än så. Regeringen anför att konfliktlösningsregeln 
kommer att vara tillämplig på en rad olika situationer och det är därför inte 
lämpligt att ange någon uttömmande beskrivning över vilka beteenden som 
kan anses vara försvarbara från allmän synpunkt. En bedömning skall 
istället göras i det enskilda fallet.88

 
  

Konkurrensintresset är ett allmänt intresse och en viss osäkerhet kan  
uppkomma över hur man skall väga det mot andra allmänna intressen och 
vilka andra intressen som väger tyngre än konkurrensintresset. Förarbetena 
ger som sagt ingen vägledning i frågan eftersom det krävs en bedömning i 
det enskilda fallet. Däremot kan en viss vägledning i frågan om vad som 
skulle kunna utgöra viktiga motstående allmänna intressen hämtas från 
regeringens proposition ”Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald”.  
I en diskussion om avvägningen mellan konkurrens och andra 
allmänintressen föreslås det att konkurrensintresset kanske måste få ge vika 
för andra intressen i exempelvis glesbygdsområden eftersom  
kundunderlaget där är lågt vilket kan motivera starkare närvaro av det 
allmänna.89

 
  

3.2.8 Allmänna utgångspunkter 
En fråga som skall besvaras i det enskilda fallet är om verksamheten eller 
agerandet skadar drivkrafterna till konkurrens samt själva mekanismerna på 
marknaden. Det som skall undersökas vid besvarandet av frågan är huruvida 
incitamenten till tävlan skadas. På en marknad där det råder effektiv 
konkurrens finns en tävlingsanda mellan företag som bidrar till 
                                                
86 Prop. 2008/09:231 s.. 37 
87 Ibid, s 38 
88 Ibid, s  38-39 
89 Prop. 1999/2000:140, s. 87 f samt NJ 1:10 
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produktutveckling samt rationell resursfördelning. Dessa 
marknadsmekanismer kan skadas av för stark närvaro av offentliga aktörer. 
Privata aktörer kan hamna i underläge i och med att de kan få väldigt svårt 
att konkurrera mot offentliga företag som erbjuder liknande produkter eller 
tjänster som de själva gör. I propositionen påpekas också att 
konfliktlösningsregeln bör gälla både på marknader där konkurrensen redan 
är snedvriden och på marknader där privata aktörer har valt att inte etablera 
sig, men även på marknader där det inte varit möjligt för privata aktörer att 
etablera sig p.g.a. för stark närvaro av det offentliga.90

 
    

Regeringen har i propositionen angett vissa typfall då konkurrensen kan 
snedvridas på sådant sätt som motiverar tillämpning av 
konfliktlösningsregeln.91 I sammanhanget har det dock klargjorts att dessa 
är just typfall och inte någon uttömmande exemplifiering av de situationer 
som kan omfattas av konfliktlösningsregeln. En anledning till detta är att 
enskilda beteenden inte kan anses som olämpliga, eftersom förhållandena 
kan skilja sig åt mellan olika delar av landet. Ett beteende som kan anses 
vara olämplig för konkurrensen i en del av landet behöver inte få samma 
effekter i en annan del av landet där marknaden ser annorlunda ut. En 
uttömmande eller mer konkret exemplifiering skulle också hämma en 
dynamisk rättstillämpning och rättsutveckling.92

 
  

Vid bedömningen över verksamhetens eller agerandets konkurrenseffekt 
skall det enligt propositionen läggas särskild vikt vid omständigheterna i det 
enskilda fallet. 93Advokaterna Elisabeth Legnerfält och Helené Andersson 
skriver i SvJT att de befarar att det kommer bli svårare att få vägledning av 
framtida praxis i och med att omständigheterna i det enskilda fallet kommer 
att tillmätas större betydelse än t.ex. i fall rörande konkurrensbegränsande 
samarbete och missbruk av dominerande ställning.94Något annat som är värt 
att nämna är att konfliktlösningsregeln inte förutsätter uppsåt eller 
oaktsamhet för att kunna tillämpas.95

 
 

3.2.9 Oklara frågeställningar vid tillämpningen 
Tillämpningen av konfliklösningsregeln är långt från klar i alla lägen. Det 
finns ett antal principiellt viktiga frågor som varken besvaras i lagtexten 
eller förarbetena. Advokat David Frydlinger tar upp denna problematik i sin 
artikel i NJ. En av dessa frågeställningar är huruvida regelns tillämplighet 
kräver att konkurrensbegränsningen från den offentliga aktörens sida har 
samband med någon form av offentlig makt. Denna fråga hör ihop med hans 
andra fråga om huruvida konfliktlösningsregeln i praktiken kommer att 

                                                
90 SvJT 2010, s. 397 samt prop. 2008/09:231 s. 36 
91 Se avsnitt 2.1.3 denna uppsats 
92 Prop. 2008/09:231, s. 36 
93 SvJT 2010, s. 398 samt prop. 2008/09:231, s. 36 ff 
94 SvJT 2010, s. 398 
95 Prop. 2008/09:231 s. 41 
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kräva marknadsmakt/dominerande ställning i form av offentlig makt för att 
kunna tillämpas96

 
 

Konfliklösningsregeln har en likhet med andra bestämmelser i KL såsom 
missbruk av dominerande ställning i 2 kap 7§ och förbudet mot 
företagskoncentration i 4 kap 1§ KL. Samtliga bestämmelser tar sikte på 
konkurrensbegränsningar. Bestämmelserna angående missbruk av 
dominerande ställning och förbudet mot företagskoncentration kräver 
koppling till dominerande ställning eller omfattande marknadsmakt, men 
konfliklösningsregeln blir ju först tillämplig om den offentliga aktören inte 
har dominerande ställning eftersom den är subsidiär till 2 kap 1 § och 2 kap 
7 § i KL.97

 
  

En annan likhet mellan konfliktlösningsregeln och de övriga 
bestämmelserna i KL är de alla har effektiv konkurrens som skyddsintresse. 
En fråga som uppkommer blir därför om begreppet effektiv konkurrens har 
någon strängare innebörd i samband med konfliklösningsregeln än vid de 
andra reglerna eftersom det inte krävs någon dominerande ställning för att 
en konkurrensbegränsning skall anses föreligga. Det kan tyckas te sig 
märkligt att aktörer under en bestämmelse kan snedvrida konkurrensen 
enbart om de har dominerande ställning eller omfattande marknadsmakt, 
medan en annan bestämmelse inte kräver det.  
 
Det nämns varken i lagtext eller i förarbeten att begreppet effektiv 
konkurrens skulle ha någon annan innebörd än i KL i övrigt. Detta anser 
Frydlinger tyder på att konfliktlösningsregeln faktiskt för sin tillämplighet i 
praktiken kommer att kräva en viss form av marknadsmakt men av annat 
slag än vad som krävs för dominerande ställning och förbud mot 
företagskoncentration. Vid tillämpningen av konfliklösningsregeln krävs 
istället en marknadsmakt som härstammar ifrån någon form av offentlig 
makt. En central fråga blir därför om det för tillämpningen av 
konfliklösningsregeln kommer att krävas att det kan påvisas ett samband 
mellan konkurrensbegränsningen och någon form av offentlig makt. Om 
sådant kausalsamband inte krävs kommer det att räcka att t.ex. 
konkurrenssnedvridande beteende som t.ex. diskriminerande villkor kan 
konstateras, förutsatt att det skapar en konkurrensbegränsning av någon 
betydelse och att det inte finns andra hänsyn som väger tyngre. 
 
Om ett sådant kausalsamband anses nödvändigt, innebär det att det även 
måste utvecklas en metod för att bevisa sådant samband. Detta kommer i så 
fall bli den centrala frågan angående konfliklösningsregelns tillämplighet.98

 
   

Marknadsmakt behöver inte uppstå på grund av stora marknadsandelar. 
Offentlig makt kan även skapa betydande marknadsmakt vilket till synes 
verkar vara den typ av marknadsmakt som konfliktlösningsregeln tar sikte 
på eftersom offentliga bolag kan ha mycket låga marknadsandelar, men 
                                                
96 NJ 1:10, s. 55-56 
97 Prop. 2008/09:231, s. 43 
98 NJ 1:10, s. 56-58 
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likväl ha stor marknadsmakt om de direkt eller indirekt kan få stöd av den 
offentliga makten i sin verksamhet. Frågan blir därför om det måste finnas 
koppling mellan sådan konkurrensproblematik och offentlig makt för att 
konfliktlösningsregeln skall kunna tillämpas. Konfliktlösningsregeln har 
som generell utgångspunkt att ett offentligt inslag i allmänhet gör att det blir 
oundvikligt att vissa marknadsstörningar uppkommer till följd av de skilda 
grundförutsättningarna som finns i förhållande till privata företag.99

 
 

Det som talar för att konfliklösningsregeln förutsätter en viss form av 
samband mellan konkurrensbegränsningen och offentlig makt är att hela 
regelns tillkomst beror på kritik från privata aktörer, som menar att 
offentliga aktörer konkurrerar på orättvist goda villkor på grund av sin 
koppling till stat och kommun. Ifall en sådan koppling inte skulle vara 
nödvändig skulle det inte finnas skäl att göra en annan bedömning än vad 
som görs vid beslut huruvida något utgör missbruk av dominerande 
ställning.100 Vidare hänvisas det till att det inte krävs någon märkbar 
påverkan på konkurrensen ”eftersom man därigenom inte fullt ut kan ta i 
beaktande den grundläggande skillnaden mellan offentliga och privata 
aktörer”.101

 
 

I förarbetena anges vissa omständigheter som pekar på att det krävs 
samband mellan konkurrensbegränsningen och offentlig makt, samtidigt 
som det anges omständigheter som talar för att det inte krävs ett sådant 
samband.  Konkurrensbegränsande förfarande anses bland annat föreligga 
när offentliga företag behandlar privata företag olika utan saklig grund eller 
drar oberättigade fördelar av sin myndighetsroll vid sidan av 
säljverksamheten. I det första fallet krävs egentligen ingen koppling till 
offentlig makt vilket det krävs i det sistnämnda. Rättsläget kan därför ses 
som oklart huruvida det krävs kausalt samband mellan offentlig makt och 
konkurrenssnedvridningen för att kunna tillämpa konfliktlösningsregeln. 102

 
 

Enligt konfliktlösningsregeln kan verksamheter som snedvrider eller är 
ägnade att snedvrida, samt hämmar eller är ägnade att hämma effektiv 
konkurrens förbjudas. Exempel på sådant beteende är enligt förarbetena 
underprissättning, diskriminerande villkor, tillträdesvägran och  
exklusivitetsförpliktelser.103

                                                
99 Prop. 2008/09:231, s. 35 samt NJ 1:10 s. 59 

 Vidare anger förarbetena att den relevanta 
produktmarknaden och geografiska marknaden skall avgränsas vid 
tillämpningen enligt den vanliga konkurrensrättsliga metoden. Det kan dock 
frågas varför sådant fastställande är nödvändigt om inte visst 
marknadsinflytande krävs för att kunna tillämpa regeln. Samtidigt är 
konfliktlösningsregeln inte tillämplig ifall dominerande inflytande 
föreligger. Att den relevanta marknaden ska fastställas kan utgöra ett 
ytterligare argument för att visst kausalt samband krävs mellan 
konkurrenssnedvridningen och offentlig makt. Frydlinger menar att om ett 

100 NJ 1:10 s. 60-61 
101 Prop. 2008/09:231 s. 37 
102 NJ 1:10 s. 61 samt prop. 2008/09:231, s. 24 
103 Prop. 2008/09:231, s. 36 
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samband inte krävs, spelar den offentliga aktörens marknadsinflytande 
ingen roll och relevant marknad behöver då inte fastställas. Om nu 
konfliktlösningsregeln förutsätter kausalitet mellan konkurrensbegränsning 
och offentlig makt måste en sådan bedömning göras inom ramen för om en 
konkurrensbegränsning föreligger. En parallell kan dras till bestämmandet 
huruvida missbruk av dominerande ställning föreligger, samband krävs då 
mellan den dominerande ställningen och marknadsmissbruket.104

 
 

Uttrycket ”ägnat” betyder enligt propositionen ”det inbyggda momentet fara 
för konkurrenshämmande effekter”. 105 Problemet är ifall begreppen 
”effektiv konkurrens” och snedvridning skall ges en koherent tolkning i hela 
KL. I så fall anser Frydlinger att ett förbud enligt konfliktlösningsregeln i 
praktiken kommer att kräva att den offentliga aktören har en viss grad av 
marknadsmakt i själva verket en ”dominerande ställning” baserad på 
offentlig makt. I propositionen står det dock att begreppet ”effektiv 
konkurrens skall ges en dynamisk innebörd och att det inte finns någon 
bestämd ekonomisk nivå då produktiviteten har nått något optimalt stadium 
så att inget kan produceras mer. Dynamiken i begreppet ligger i trycket som 
skapas vid en fungerande konkurrens dvs. ständig förändring samt tekniskt 
och ekonomiskt framåtskridande. Svaret på huruvida konfliktlösningsregeln 
kommer att kräva viss marknadsmakt för att kunna användas återstår för 
praxis att besvara.106

 
 

3.3 Verksamhet i en annan juridisk person 

Vad som ovan har blivit sagt gäller enligt 3 kap 28 § KL också i de 
situationer eller verksamheter i en annan juridisk person om det är så att 
staten, en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt har ett 
dominerande inflytande över den juridiska personen. Dominerande 
inflytande kan ske genom ägarskap, finansiell medverkan, gällande regler 
eller på annat sätt. Så de regler som gäller för stat, kommun och landsting 
gäller även för en juridisk person ifall sådan form av offentligt inflytande 
finns. Bestämmelsen kan exempelvis tillämpas på ett kommunalt bolag. När 
ett sådant företag på detta sätt jämställs med staten, en kommun eller ett 
landsting, kommer högre krav att ställas på offentliga bolag än på privata 
bolag. Det motiveras av att offentliga och privata bolag verkar under olika 
förutsättningar.107

 
  

Tolkningen av begreppet dominerande inflytande skall ske i enighet med 
betydelsen av motsvarande begrepp i Europeiska kommissionens direktiv 
2006/111/EG om insyn i de finansiella förbindelserna mellan 
medlemsstaterna och offentliga företag samt vissa företags ekonomiska 
verksamhet. Syftet med formuleringen ”eller på annat sätt” är att det skall 

                                                
104 NJ 1:10, s. 61-63 samt Mål 85/76 Hoffman La Roche  & Co mot Kommissionen 
105 Prop. 2008/09:232, s. 57 
106 Prop. 2008/09:231 s. 57 samt NJ 1:10, s. 65-66 
107 Prop. 2008/09:231, s. 42 samt KL 3 kap 28 § 
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vara heltäckande och även omfatta sådana fall då den offentliga aktören har 
dominerande inflytande över en annan juridisk person genom t.ex. avtal.108

 
  

3.4 Väsentligt överenstämmande 
verksamhet 

Ett förbud att driva konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet enligt  
3 kap 27 § KL kan även gälla annan verksamhet som väsentligen 
överensstämmer med det förfarande eller verksamhet som förbjuds.  Syftet 
är att se till att ett förbud som träffar endast ett specifikt beteende inte skall 
kunna bli verkningslöst genom att den som omfattas av förbudet gör i sak en 
ganska betydelselös modifiering av det förbjudna beteendet.109

 
  

3.5 Formella aspekter 

I fall särskilda skäl finns, är det enligt 3 kap 30 § KL möjligt att meddela ett 
intermistiskt förbud till dess att frågan slutligen har blivit avgjord förutsatt 
att rättegång om saken har inletts.110 Paragrafen är ägnad för situationer då 
det är viktigt att beslut meddelas snabbt och då bristen på försvarbarhet 
framstår som mer klar. Det kan vara att konkurrensförhållandena kan riskera 
att skadas väsentligt av de redan tillämpade eller planerade beteendena, eller 
att den offentliga aktören snabbt bör få riktlinjer om hur de tillsvidare inte 
kan agera.111

 
 

Om talan mot en konkurrensbegränsande säljverksamhet lämnas utan bifall 
finns det enligt 3 kap 29 § KL under vissa situationer möjlighet till 
omprövning. Denna möjlighet förutsätter att de omständigheter som låg till 
grund för det första avgörandet har förändrats i något väsentligt avseende. 
Det kan t.ex. ha förekommit oriktiga uppgifter som påverkat utgången av 
målet. Andra omständigheter kan vara att konkurrensförehållandena har 
ändrats i sådan mån att en ny prövning kan motiveras. 
 
Ett bifallet förbud mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet får 
omprövas i de fall där det finns särskilda skäl för att upphäva eller mildra 
förbudet.112

                                                
108 Karnov SFS (2008:579) 

Särskilda skäl anses även föreligga om det har skett lagändringar 
eller någon ny förordning som medfört att det förbjudna beteendet måste 
anses vara försvarbart från allmän synpunkt. Härtill kan det också vara så att 
rättspraxis har ändrats inom det kommunalrättsliga området och att visst 
förfarande då blir förenligt med lag. Andra särskilda skäl som kan motivera 
omprövning kan vara att den offentliga aktören har avvecklat hela den 

109 Prop. 2008/09:231, s.60 samt 3 kap 29 § KL 
110 3 kap § 30 KL 
111 Prop. 2008/09: 231, s. 60 
112 3 kap § 31 KL  
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verksamhet i vilken det förbjudna förfarandet har ägt rum. Däremot kan inte 
omständigheten att den offentliga aktören endast iakttagit förbudet och 
upphört med det förbjudna förfarandet eller verksamheten ge rätt till 
omprövning.113

 
 

Behörig domstol för talan om förbud mot konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet eller omprövning av sådant förbud är Stockholms tingsrätt. 
Sista instans är Marknadsdomstolen.114 Talan skall föras av KKV. I de fall 
talan rör omprövning av ett meddelat förbud får talan även föras av aktören 
som förbudet riktas mot. I de fall KKV inte vill väcka talan om förbud mot 
konkurrensbegränsande säljverksamhet har de företag som berörs av 
verksamheten en subsidiär talerätt.115 KKV:s beslut att inte väcka talan kan 
därför inte överklagas. Enligt vad som följer 1 kap 5§ KL kan även en 
sammanslutning av företag vara taleberättigad.116

 
 

3.6 Sammanfattning av 
konfliktlösningsregeln 

Då offentliga aktörer eller privata företag vill veta huruvida en verksamhet 
eller ett beteende berörs av konfliktlösningsregeln bör de ställa sig ett antal 
grundläggande frågor. Första frågan är om ansvaret kan kopplas till en 
offentlig aktör?  Verksamheten eller beteendet måste drivas av stat, 
kommun, landsting eller en annan juridisk person t.ex. bolag som det 
offentliga har ett direkt eller indirekt dominerande inflytande över. Ett 
sådant dominerande inflytande kan utövas genom ägarskap, rösträtt, 
finansiell medverkan, gällande regler som t.ex. speciallagstiftning eller 
genom att det finns ett avtal som ger den offentliga aktören ett dominerande 
inflytande.117

 
  

Om aktören kan ses som en offentlig aktör blir nästa fråga ifall den kan 
anses bedriva säljverksamhet? En säljverksamhet kan ske både inom 
förvaltning och i separat juridisk person och vinstsyfte är inte nödvändigt. 
Ifall säljverksamheten kan anses vara myndighetsutövning faller den inte 
under bestämmelsen. Myndighetsutövning är handläggning och beslut som 
utgår ifrån myndighetens befogenhet, rätt eller skyldighet enligt speciallag 
att fatta beslut gällande juridiska- och fysiska personer. Det kan gälla 
förmåner, rättigheter, skyldigheter, bestraffning eller disciplinär åtgärd. 
Vidare kan regeln ej tillämpas om det rör sig om inköpsverksamhet.118

 
  

Ifall kriterierna för säljverksamhet är uppfyllda, blir nästa fråga huruvida en 
konkurrensbegränsning kan anses föreligga? Det avgörande är om det som 

                                                
113 Prop. 2008/09: 231, s. 60-61 
114 KL 7 kap 2 § samt KL 7 kap 2 § 
115 KL 3 kap § 32 
116 Karnov SFS (2008:579)  
117 www.kkv.se, Vilka konkurrensbegränsningar kan förbjudas? s, 1 
118 Ibid, s. 2 

http://www.kkv.se/�
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den offentliga aktören gör eller tänker göra typiskt sett skadar 
tävlingsincitamenten på en marknad. Exempel på sådana beteenden är 
underprissättning, vägran att på skäliga villkor ge tillträde till nödvändig 
nyttighet, t.ex. viss infrastruktur, diskriminering och annat selektivt 
beteende.119

 
 

Nästa fråga att ställa sig angående säljverksamheten är om det är vad den 
gör som skapar problem eller hur den agerar. Gäller problemen själva 
säljverksamheten kan den bara förbjudas om den bedrivs av kommun eller 
landsting. En statlig säljverksamhet kan inte förbjudas.120

 
  

Sedan kommer frågan huruvida verksamheten är förenlig med lag, om så är 
fallet kan verksamheten inte förbjudas, men är verksamheten oförenlig med 
lag så finns det möjlighet att den kan omfattas av konfliklösningsregeln.  
 
Sista frågan som bör ställas vid en bedömning är om verksamheten eller 
förfarandet kan anses vara försvarbara från allmän synpunkt. Det skall här 
tas i beaktande om agerandet håller sig inom ramarna för de författningar 
och lagar som finns. Sedan skall det även beaktas om motivet för 
förfarandet är så angeläget att det kan accepteras. Är det frågan om ett 
internt motiv för den offentliga aktören såsom t.ex. att behålla personal är 
agerandet inte försvarbart. Externa motiv som ett viktigt allmänt intresse 
kan däremot anses vara försvarbart om det inte finns mindre 
konkurrensbegränsande möjligheter för att tillgodose det skyddsvärda 
intresset. I de fall försvarbarhet från allmän synpunkt anses föreligga kan 
inte konfliklösningsregeln appliceras. Saknas sådan försvarbarhet kan den 
tillämpas.121

 
  

3.7 Vad bör stat, landsting och kommun 
göra för att agera i enlighet med 
lagen? 

Det offentliga har från flera håll varit starka motståndare till 
konfliklösningsregeln. Nu när sådan lagstiftning likväl har utförts, är det 
viktigt att de offentliga aktörerna ute på marknaden ser över sin 
säljverksamhet och huruvida denna är förenlig med konfliklösningsregeln. 
En kommun bör t.ex. först och främst fråga sig om vissa verksamheter och 
förfaranden ligger inom den kommunala kompetensen enligt KommL eller 
annan lag. En kommun gör därför klokt i att särskilt se över sin externa 
försäljning.122

                                                
119 

 Sedan bör kommunen se till så att verksamheten inte drivs på 
ett sådant sätt som begränsar konkurrensen. I fall kommunen kommer fram 
till att en sådan snedvridning inte går att undvika bör det hitta en lösning 

www.kkv.se, Vilka konkurrensbegränsningar kan förbjudas? S. 2-3 
120 Ibid, s. 3 
121 Ibid, s.4-5 
122 www.kkv.se/t/Page___5260.aspx, Frågor och svar  

http://www.kkv.se/�
http://www.kkv.se/t/Page___5260.aspx�
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som begränsar konkurrensen så lite som möjligt, men vara förberedd på att 
det finns en möjlighet att säljverksamheten eller sättet den bedrivs på 
kommer att kunna granskas. En konkurrenssnedvridning kan ju vara 
godtagbar om den kan anses vara allmänt försvarbar. Men även i de fall då 
en konkurrensbegränsande verksamhet anses vara acceptabel bör 
kommunen ändå göra en löpande översikt och omprövning för att se om 
eventuella konkurrenssnedvridningar bör upphöra alternativt minskas.123 Ett 
alternativ för verksamheter som ligger i gränslandet är att det offentliga 
försöker föra över initiativet till det privata näringslivet genom t.ex. en 
upphandling.124

 
 

Det kan antas att KKV kommer att driva ett antal pilotmål för att skapa 
praxis. I och med att det allmänna kommer att ha stort eget intresse av att 
agera lagenligt finns även förhoppningar om att det kommer att ske 
självregleringar från deras sida. Ett flertal kommuner uppges redan ha sett 
över sin verksamhet. På KKV:s hemsida framlyfts några exempel bl.a. 
Trelleborg, Uppsala och Högsbys kommun.125 Att KKV har märkt av att en 
viss självreglering har skett ute på marknaden framkommer även i en 
publicerad intervju med Johan Hedelind som är avdelningschef på KKV och 
har ansvaret för arbetet med de nya reglerna. Han säger att KKV har märkt 
av ett praktiskt genomslag ute i verkligheten, trots att inget fall har hunnit gå 
till domstol. Ett exempel på självreglering är att vatten och avloppsverket i 
en mellanstor stad minskar omfattningen av uppdrag i den privata delen av 
ledningsnätet. I ett annat fall har ett kommunalförbund för räddningstjänst 
slutat att ta emot privata inbrottslarm. Vidare koncentrerar en av landets 
större tolkcentraler sin verksamhet till den egna kommunen från att tidigare 
har varit verksam i en hel region. Vidare påpekar Hedelin att KKV anser att 
det viktigaste med reglerna är att de ger verket en möjlighet att kunna 
ingripa samt att det finns risk för att sanktioner kan utdömas. En 
lagreglering ger bättre förutsättningar för frivilliga lösningar.126

 
  

3.8 Konsekvensen för det allmänna vid en 
framgångsrik förbudstalan 

Om en förbudstalan går igenom kan stat, kommun och landsting förbjudas 
att fortsätta med det konkurrensstörande förfarandet. Förbudet kan förenas 
med vite enligt 6 kap § 1 2p. KL. Däremot går det inte utdöma 
konkurrensskadeavgift för överträdelser som har träffats av vitesförbud 
enligt konfliklösningsregeln.127 Anledningen är att det inte ska vara möjligt 
att dubbla påföljder aktualiseras för samma förfarande.128

                                                
123 Ibid 

  Vidare gjorde 
regeringen i propositionen bedömningen att det inte behövdes några regler 

124 www.kkv.se/t/Page___6492.aspx, Intervju med Johan Hedelin  
125 www. kkv.se/t/Page___5308.aspx , Trelleborgs kommun ser över sin verksamhet 
126 www.kkv.se/t/Page___6492.aspx , Intervju med Johan Hedelin 
127 SvJT 2010 s. 406, samt KL 3 kap § 7 p. 1 
128 Prop. 2008/09:231 s. 51-52 samt 3 kap 7 § KL 

http://www.kkv.se/t/Page___6492.aspx�
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om skadestånd vid överträdelse av förbud meddelat med stöd av 
konfliktlösningsregeln. Enligt 3 kap 25 § KL kan ett företag som 
uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot förbuden angående 
konkurrensbegränsande samarbete eller missbruk av dominerande ställning 
bli skadeståndsskyldigt. Regeringen ansåg inte att motsvarande skyldighet 
bör införas gällande konfliktlösningsregeln. Detta eftersom det i så fall 
skulle krävas att en sådan skyldighet först börjar gälla efter meddelat beslut 
om förbud. Det finns dessutom anledning att anta att offentliga aktörer 
kommer att rätta sig efter ett meddelat förbud. Regler om skadestånd skulle 
därför bli överflödiga.  Ett förbud börjar gälla omedelbart såvida inget annat 
anges.129

 
 

I propositionen hänvisas i frågan om vitets storlek till förarbetena till lag 
(1985:206) om viten. Storleken på vitet skall kunna bestämmas till ett 
mycket högt belopp. När beloppet bestäms skall hänsyn tas till den storleken 
på skadan, som kan uppkomma om förbudet överträds samt till storleken av 
de ekonomiska intressen som berörs. Det är viktigt att det inte skall vara 
ekonomiskt lönsamt att överträda ett förbud. 130

 
   

Ett förbud kan dock villkoras. Ett offentligt företag kan exempelvis 
förbjudas att bedriva viss verksamhet eller agera på visst sätt såvida det inte 
uppfyller vissa angivna kriterier. I de fall sådana villkor uppställs måste de 
vara förenliga med konfliklösningsregelns syfte och inriktning. En 
proportionalitetsgrundsats måste även iakttas, vilket gör att ett förbud och 
därtill kopplade villkor inte får vara mer ingripande än vad som är 
nödvändigt för att nå det aktuella syftet.131

 
 

Exempel på vad som kan krävas av det offentliga vid villkorade förbud är 
att de skall tillgodose konkurrensneutral behandling av olika privata företag, 
ge tillgång till viss nödvändig nyttighet på skäliga och rättvisa villkor samt 
uppträda på ett icke diskriminerande sätt i förhållande till sin egen 
säljverksamhet. Propositionen ger dock inte någon beskrivning hur dessa 
villkor skall kontrolleras.132

 
 

 

3.9 KKV:s prioriteringspolicy 

KKV kommer inte ha resurser att göra en närmare utredning av alla de 
inkomna fallen. De har därför publicerat en prioriteringspolicy.133

Enligt denna skall KKV fokusera på att utreda ärenden som har ett generellt 
intresse och som leder till tydliga resultat. Syftet skall alltid vara att främja 

  

                                                
129 KL 3 kap 27 § 4 st 
130 Prop. 1984/85:96 , s 49, samt prop. 2008/09 :231 s, 62 samt SvJT 2010, s. 406 
131 Prop. 2008/09:231 s. 58 
132 Ibid s. 58 
133 www.kkv.se/t/NewsPage___5442.aspx, Konkurrensverkets prioriteringspolicy för 
konkurrens och upphandlingsfrågor 
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effektiv konkurrens. I ett prioriterat ärende kan även en avgränsning göras 
angående vilka frågor i ärendet som skall utredas.  
 
Enligt prioriteringspolicyn skall det vägas in hur allvarligt problemet eller 
företeelsen är, hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande samt om 
någon annan myndighet eller aktör är bättre lämpad att agera i frågan eller 
om den bättre löses med hjälp av ett annat regelverk. I bedömningen skall 
även hänsyn tas till KKV:s möjlighet att utreda och bevisa en överträdelse. 
 
Hur allvarligt ett ärende bedöms vara är beroende av vilka negativa 
konsekvenser som kan skapas för konkurrensen, konsumenten och det 
allmänna. När det gäller konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
ser KKV extra allvarligt på verksamheter som både strider mot KL och 
annan lag och innebär en sammanblandning av myndighetsutövning och 
säljverksamhet.   
 
KKV uttrycker även i sin prioriteringspolicy att de inte ser någon anledning 
att pröva flera liknande fall, utan istället koncentrera sig på att driva s.k. 
pilotfall och skapa praxis. Finns det avgörande från liknande fall finns det 
goda förutsättningar för någon annan aktör att agera i frågan.  
 
Att KKV i sin samlade bedömning beslutar sig för att inte utreda viss fråga 
behöver inte betyda att grund saknas. Det berörda företaget har då istället 
möjlighet att utnyttja sin subsidiära talerätt och själv ta ärendet till 
domstol.134

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
134 Ibid 



 38 

4 Exempel på KKV:s 
handläggning av inkommna 
ärenden 

4.1 Inledning 

KKV har tagit emot ett antal klagomål, i skrivande stund rör det sig om  
cirka 80 ärenden. Några av dessa har KKV beslutat att utreda vidare och 
andra ärenden har man beslutat att inte utreda vidare. Bedömningen görs 
utifrån prioriteringspolicyn. Trots att det är en del fall som fortfarande är 
under vidare utredning har ännu inte KKV hittat något fall som funnits vara 
lämpligt för att föra vidare till domstol. I nuläget saknas därför praxis 
angående konfliktlösningsregelns tillämplighet.  
 
Två branscher som ”sticker ut” när det gäller antalet klagomål är 
friskvårdsverksamhet och restaurangverksamhet. Klagomålen på 
friskvårdsområdet gäller främst kommunala gymverksamheter i anslutning 
till kommunala simhallar. Det har också framförts ett flertal klagomål inom 
det kommunala bredbandsområdet. Av de pågående ärendena gäller 
majoriteten av ärenden kommunala verksamheter och flertalet av dessa 
bedrivs i bolagsform. Ungefär hälften av ärendena som utreds gäller 
kommunalt kompetensöverskridande och då ofta av 
lokaliseringsprincipen.135 Endast ett fåtal ärenden gäller underprissättning. 
Förutom kommunala kompetensöverskridanden är de vanligaste ärendena 
sådana som gäller olika former av utestängande beteenden som riktas mot 
vissa konkurrenter. På den statliga sidan har klagomålen främst rört 
verksamheter av konsult eller informationskaraktär.136

 
 

Orsakerna till att ärenden avslutas varierar. Det vanligaste skälet har hittills 
varit att den offentliga aktören under ärendets handläggning har anpassat sin 
verksamhet eller påbörjat sådana verksamhetsförändringar som gör att 
ärendet inte längre behöver prioriteras. KKV eftersträvar och ger utrymme 
för självregleringar. Deras principiella utgångspunkt är att de nya reglerna 
syftar till att lösa konkurrensproblem och inte primärt till att skapa 
domstolsprocesser. Mest eftersträvansvärt är att rättelserna sker redan innan 
KKV får anledning att inleda en utredning.137

 
  

 
 
 

                                                
135 Se avsnitt 4.2.1.2 
136 www.kkv.se/t/Page___6492.aspx 
137 Hedelin Johan, artikel: Bättre konkurrens efter skärpning av lagen, 
www.kkv.se/Page.aspx?id=6494 
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4.2 Larmtjänster 

Inter Alarm Scandinavia anförde till KKV att Bergslagens räddningstjänst 
underprissätter sina larmtjänster samt att de bedriver extern försäljning av 
dessa till medlemskommuner, sådant agerande står i strid med den 
kommunala kompetensen. KKV har genom att undersöka lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor kunnat konstatera att larmbevakning ingår i den 
förebyggande verksamhet som räddningstjänsten på ett eller annat sätt skall 
tillhandahålla. Den verksamhet som rör kommunens interna behov får alltså 
anses tillhöra den kommunala räddningstjänstens uppgifter. Genom KKV:s 
korrespondens med Bergslagens räddningstjänst har det framkommit att de 
sedan år 2000 har upphört med att marknadsföra sina larmtjänster till den 
externa marknaden. Det har även framkommit att Bergslagens 
räddningstjänst under år 2010 påbörjat en avveckling av larmverksamheten 
till externa kunder inom medlemskommunerna och andra kommuner. Mot 
bakgrund av prioriteringspolicyn och med beaktande av att Bergslagens 
räddningstjänst redan påbörjat självreglering beslutade KKV att inte utreda 
fallet närmare.138

 
 

4.3 Spolning av vatten och 
avloppsledningar 

Hydrex AB har till KKV anfört att Kalmar Vatten AB (KV) haft en 
omfattande uppdragsverksamhet på den privata delen av VA-nätet, vilket 
skulle strida mot den kommunala kompetensen. Vidare anfördes att KV har 
två man i sina spolbilar vilket skulle vara för dyrt för en privat spolfirma. 
KV:s starka ställning gör att andra aktörer inte kunnat utveckla sin 
verksamhet. 
 
KV anförde till sitt försvar att de är ett dotterbolag till Kalmar 
Kommunbolag AB som i sin tur ägs av Kalmar kommun. Uppdragen som 
de utförde på den privata delen av VA-näten vid tiden för anmälan hade 
samband med de driftstörningar som fanns på den allmänna delen av VA-
nätet. Detta skedde på kvällar och helger då endast de hade beredskap att 
utföra sådana utryckningar. Vidare anförde de att deras prissättning är 
marknadsmässig och att underprissättning ej föreligger. De har också sedan 
anmälan inkommit vidtagit en spolbilspolicy innebärande att de endast utför 
arbeten på den privata delen av VA-nätet vid akuta behov, dvs. omedelbar 
risk för liv och egendom. Enligt VA-lagen (2006:412) har kommunen ett 
ansvar att ordna en allmän VA-anläggning om det behövs med hänsyn till 
människors hälsa eller miljö. Vidare har kommunen rätt till den privata 
delen av nätet om det behövs för att kommunen skall kunna fullgöra sina 
skyldigheter enligt VA-lagen.  
 

                                                
138 KKV beslut 2010-09-08 Dnr 72/2010 
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KKV bedömde att det inte var nödvändigt att utreda ärendet vidare mot 
bakgrund av det som framkommit och framförallt med beaktande av de 
åtgärder som KV vidtagit.139

 
  

4.4 Gymverksamhet 

Det har anförts att Stockholms stad (SS) och Värmdö kommun (VK) 
snedvrider konkurrensen på gymmarknaden genom att driva 
gymverksamhet i anslutning till de kommunala simhallarna. På grund av det 
anförda bad KKV SS och VK om ekonomisk redovisning för de kommunalt 
ägda simhallarna där gymverksamhet bedrevs och en särredovisning mellan 
verksamheterna. Av SS:s 14 kommunala simhallar bredrev det även 
gymverksamhet i 12 av dessa. Hur stor del av intäkterna som kommer från 
gymverksamheten är oklart bl.a. eftersom kunderna bara kan lösa 
entréavgift eller köpa kort där både bad och friskvårdsaktiviteter ingår. 
 
KKV anser att det är en stor risk att konkurrensproblem uppkommer när 
offentliga aktörer driver gymverksamhet i anslutning till simhallar. Sådana 
anläggningar får en stor konkurrensfördel för de kunder som är intresserade 
av både bad och gym. Vidare är det i regel inte möjligt att driva en simhall 
utan offentliga subventioner och det är därför inget som privata företag kan 
uppföra på eget initiativ. När de offentligt drivna anläggningarna tar lägre 
priser än de privata konkurrenterna så kan konkurrenssnedvridningar 
uppkomma. När särredovisning av de olika verksamheternas kostnader och 
intäkter är undermålig eller inte alls existerar finns dessutom risk för att 
gymverksamheten kan ta del av de subventioner som i regel tillförs 
simhallen. Även i de fall där en tillfredställande särredovisning genomförs 
finns risken att konkurrenssnedvridning uppstår på grund av de 
samdriftsfördelar som uppkommer då bad- och gymverksamheten kan dela 
på kostnader för omklädningsrum, duschar och reception. 
 
KKV beslutar trots det anförda att inte utreda fallet vidare. Bakom beslutet 
står prioriteringspolicyn och det faktum att både SS och VK relativt nyligen 
försökt överlåta driften av de aktuella gymverksamheterna i privat regi 
genom upphandling. Någon sådan har ännu inte kunnat genomföras 
eftersom de anbud som inkommit inte varit tillräckligt höga. KKV utgår 
därför ifrån att de även i fortsättningen kommer att pröva huruvida någon 
privat aktör är intresserad av att överta driften av verksamheten.140I ett annat 
liknande ärende har Knivsta kommun blivit beskylld för att snedvrida 
konkurrensen på gymmarknaden genom att driva gymverksamhet i 
anslutning till den kommunala simhallen. Då det fanns stora likheter med 
fallet mot SS och VK beslutade KKV sig för att inte undersöka det fallet 
närmare.141

 
   

                                                
139 KKV beslut 2010-09-24 Dnr 15/2010 
140 KKV: beslut 2010-06-30, Dnr 247/2010 
141 KKV: beslut 2010-06-24 Dnr 165/2010 
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4.5 Hamnverksamhet 

KKV har mottagit klagomål avseende viss verksamhet som drivs av Gävle 
kommun och kommunägda bolag i Gävle Hamn. Det har bland annat gjorts 
gällande att drift av kombiterminal och stuffningsmagasin inte ryms inom 
den kommunala kompetensen och att driften av dessa snedvrider och 
hämmar konkurrensen enligt 3 kap 27-28 §§ KL.  
 
KKV beslutade att ytterligare utreda Gävle kommun och deras dotterbolags 
agerande i samband med uppförande och drift av nytt stuffningsmagasin 
samt Gävle kommuns med dotterbolags drift av kombiterminal i Gävle 
hamn.142

 
 

Ett annat fall rörande hamnverksamhet som KKV har beslutat att utreda 
vidare utifrån 3 kap 27-28 §§ KL är ett klagomål riktat mot Norrköpings 
Hamn (NH). Klaganden har i huvudsak gjort gällande NH och dess delägda 
dotterbolag ET hindrar eller försvårar konkurrensen genom att vägra lämna 
prisuppgifter på stuveritjänster vilket bidragit till att klaganden inte kunnat 
lämna anbud i upphandlingar. Vidare har det anförts att NH har missbrukat 
sin dominerande ställning genom att utestänga klaganden från att 
tillhandahålla hamntjänster i Norrköpings hamn och diskriminera 
klagandens hamntjänster till förmån för det egna dotterbolaget ET:s 
hamntjänster. Vidare påstås att NH otillbörligt utnyttjat sin 
monopolställning på tillhandahållandet av stuveritjänster vid erbjudande av 
andra tjänster.143

 
  

4.6 Bredbandsverksamhet 

Telenor AB har hävdat att viss bredbandsverksamhet i Luleå kommun och 
vissa förfaranden i den offentliga säljverksamheten genom kommunala 
bolaget Lunet AB och eller det kommunala bostadsföretaget Lulebo AB 
omfattas av bestämmelserna om konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet i 3 kap 27-28 §§ KL. Klaganden har bl.a. gjort gällande att 
verksamheten i Lunet inte drivs på affärsmässiga villkor och påverkar 
förekomsten och utvecklingen av effektiv konkurrens på vissa grossist- och 
slutkundsmarknader som avser tillhandahållandet av bredbandstjänster. De 
förfaranden som Telenor anser skapa konkurrenssnedvridningar är främst att 
Lunet tillämpar diskriminerande prissättning av svartfibertjänster i och med 
att vissa operatörer gynnas genom att få bättre pris. Annat skäl är att 
Lulebos hyresgäster erbjuds fri nätanslutning och att de inkluderar en 
internettjänst i den hyra som betalas oavsett om hyresgästerna nyttjar 
tjänsten. KKV beslutade sig för att vidare utreda omständigheterna i  
fallet. 144

                                                
142 KKV: beslut 2010-08-17 Dnr 227/2010  

 

143 KKV: beslut 2010-08-17 Dnr 154/2010 
144 KKV: beslut 2010-06-29 Dnr 159/2010 
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5 Relationen till annan svensk 
lagstiftning 

5.1 KL i övrigt 

Övriga delar av KL kan oftast inte lösa de konkurrenskonflikter som kan 
uppkomma vid offentlig säljverksamhet, vilket bland annat beror på att 
förbudet avseende konkurrensbegränsande samarbete i  
2 kap 1 § KL sällan kan anses vara tillämpligt. När det gäller lagens andra 
förbud om missbruk av dominerande ställning i 2 kap 7§ blir den regeln inte 
heller relevant så ofta eftersom att den för sin tillämplighet kräver att 
dominerande ställning föreligger.145

 
  

Tillämpligheten av förbudet om konkurrensbegränsande samarbete kräver 
att det finns ett otillåtet avtal eller samarbete mellan minst två parter. Ett 
ensidigt agerande kan därför inte omfattas av bestämmelsen. Vidare rör flera 
av de klagomål som har motiverat konfliklösningsregeln prisdumpning, 
överprissättning av avgifter samt att privata aktörer blivit utestängda från 
nödvändig infrastruktur.146 Sådana föranden kan i vissa fall utgöra en 
överträdelse av 2 kap 7 § KL och ses som missbruk av dominerande 
ställning. Då krävs det som sagt att dominerande ställning anses föreligga, 
sådan ställning förklaras som en så stark ekonomisk ställning hos ett företag 
som gör det möjligt för detta att hindra effektiv konkurrens genom att i stor 
omfattning kunna agera oberoende av sina konkurrenter, kunder och 
konsumenterna.147 Bedömningen av dominansfrågan förutsätter att den 
relevanta marknaden avgränsas både produktmässigt och geografiskt. Men 
det är inte bara marknadsandelar som beaktas utan även andra faktorer som 
relativa marknadsandelar, finansiell styrka, immateriella rättigheter samt 
inträdeshinder på marknaden. Vidare skall det kunna visas på ett samband 
mellan konkurrenssnedvridningen och den dominerande ställningen.148

 
  

Ett ofta förekommande klagomål rörande offentlig sektor rör 
underprissättning. Sådant agerande kan ses som en form av missbruk av 
dominerande ställning, men för det krävs det även att avsiktsrekvisitet är 
uppfyllt. I AKZO fallet slog EU-domstolen fast riktlinjerna för när det skall 
anses att ett dominant företag tillämpar underprissättning. Priserna skall då 
vara lägre än de genomsnittliga rörliga kostnaderna och syftet med dessa 
skall vara att eliminera konkurrerande företag. Ett dominant företag har 
egentligen ingen anledning att hålla sådana priser om det inte vid ett senare 
skede genom att utnyttja sin monopolställning syftar till att höja priserna 
igen. Dessutom anses en prissättning som är lägre än den genomsnittliga 
                                                
145 Prop. 2008/09:231 s, 14 och 30  
146 SvJT 2010 s. 393-394 
147 Bernitz, s. 59 och 156-159, samt 85/76 Hoffmann-La Roche mot Kommissionen, REG 
1979 s. 461 
148 Bernitz, s 157-158 samt United Brands mot Kommissionen, REG 1978 s. 207 
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totala kostnaden men högre än den genomsnittliga rörliga kostnaden vara 
missbruk ifall det kan visas att avsikten med prissättningen är att slå ut 
konkurrenterna.149 Enligt konkurrensrätten kan det som är förbjudet för 
dominerande företag såsom exempelvis säljvägran och underprissättning 
vara fullt acceptabelt för ett icke dominerande företag.150

 
 

Konfliktlösningsregeln är subsidiär till KL:s generella förbud och kan 
således inte tillämpas då ett förfarande kan anses strida mot dessa. Syftet 
med konfliktlösningsregeln är bl.a. att den ska kunna avhjälpa de 
konkurrensproblem som de generella förbuden inte kan angripa. Exemplet 
ovan illustrerar ett sådant fall. Med hjälp av konfliktlösningsregeln kan det 
t.ex. vara möjligt att angripa en underprissättning från en icke dominerande 
offentlig aktör, förutsatt att sådan prissättning inte kan försvaras av 
självkostnadsprincipen. Vidare kan det vara möjligt att rättsligt komma åt en 
vägran att utge viss infrastruktur eller information. För privata företag så är 
sådant beteende godtagbart såvida de inte innehar en dominerande ställning. 
Det är också möjligt att vid tillämpningen kunna ta hänsyn till andra 
allmänna intressen än konkurrensintresset, vilket är varför beteenden som 
kan anses vara försvarbara från allmän synpunkt inte kan förbjudas.151

 
  

Konfliktlösningsregeln är ett framåtriktat förbud vilket innebär att något är 
förbjudet först efter att förbud har meddelats. Detta skiljer sig åt från de 
traditionella konkurrensrättsliga förbuden i KL där ett visst agerande är 
förbjudet redan vid dess uppkomst. Anledningen till att lagstiftaren istället 
valde att göra konfliklösningsregeln till ett framåtriktat förbud är just att den 
skall kunna vara tillämplig i väldigt skiftande situationer. En reglering som 
börjar gälla först när konkurrenshämmande beteende har konstaterats är då 
mest lämplig. Ett bakåtriktat förbud skulle kräva omfattande undantag och 
riskera att bli mycket komplex. Vidare skulle det också krävas ett invecklat 
system av dispenser för vissa typer av fall. Rättsäkerheten och 
förutsägbarheten angående regelns räckvid skulle då bli mycket svår att 
tillgodose och tillämpningen skulle bli tungrodd.152

 
   

Det enda sanktionsmöjligheten för överträdelse av konfliktlösningsregeln är 
som tidigare nämnt ett offentligrättsligt vitesåläggande.153 KL i övrigt består 
däremot av ett tvådelat sanktionssystem ett offentligrättsligt och ett 
civilrättsligt. De offentligrättsliga sanktionerna är vitesåläggande, en 
sanktionsavgift kallad för konkurrensskadeavgift samt näringsförbud. De 
civilrättsliga sanktionerna är ogiltighet och skadestånd.154

                                                
149 C-62/86 AKZO Chemie BV mot Kommissionen 

 I och med att 
konfliktlösningsregeln är ett framåtriktat förbud ansåg lagstiftaren att den 
mest lämpade sanktionen var vitesåläggande i och med att det får antas att 
de offentliga aktörerna följer ett sådant förbud och skadeståndsregler skulle 
då bli överflödiga.  

150 Bernitz, s. 161 
151 Prop. 2008/09:231  s. 43, för försvarbarhet från allmän synpunkt, se avsnitt 3.2.7 
152 Prop. 2008/09:231 s. 33 
153 Ibid, s. 51-52 
154 Bernitz, s. 202-203 



 44 

 

5.2 KommL 

5.2.1 Grunden för kommuner och landstings 
verksamhet 

KommL reglerar grunderna för kommuners och landstings organisation och 
verksamhet.  
 
I lagen finns bestämmelser om kommunala indelningsgrunder, 
kommunernas uppgifter, kompetens och maktbefogenheter, handläggningen 
av kommunala ärenden samt kommunernas ekonomi och avgiftssättning. 
 
Lagen innehåller inga bestämmelser som direkt handlar om 
konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer. Däremot så har 
flera av lagens grundläggande föreskrifter betydelse för vissa 
konkurrensfrågor. Exempel på sådana är bestämmelserna rörande 
avgränsningen av kommunernas befogenheter och kompetens, dvs. vilka 
varor och tjänster som kommuner får och inte får producera. Hit räknas 
också bestämmelserna gällande avgifts- och prissättning och andra 
ekonomiska villkor. Viktiga specialuppgifter regleras däremot i 
speciallagstiftning.155

 
 

5.2.1.1 Allmänna kompetensregeln 
I 2 kap 1§ KommL finns det allmänna kompetensregeln som ger kommuner 
och landsting rätt att själva ta ansvar för sådana angelägenheter av allmänt 
intresse som rör deras område eller medlemmar. Det får dock inte vara 
frågan om en angelägenhet som skall handhas enbart av staten, en annan 
kommun, landsting eller någon annan. 
 
Kompetensavgränsningen tas även upp i 2 kap 7§ samma lag. Enligt det 
lagrummet får kommuner driva näringsverksamhet förutsatt att den går ut på 
att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster till invånarna i 
kommunen eller landstinget och drivs utan vinstsyfte. Sådan verksamhet 
anses vara sedvanlig kommunal verksamhet. Den del av näringslivet som 
traditionellt sett är förbehållen privata företag brukar kallas det egentliga 
näringslivet.  
 
Lagen definierar inte närmre vad som är att anse som allmännyttig 
anläggning eller tjänst. Men det handlar om att distribuera nyttigheter av 
mer kollektiv natur såsom eldistribution, renhållning, busstrafik och 
idrottsarenor. Hit räknas också enligt praxis bostadsförsörjning, energi och 
kollektivtrafik. 
 

                                                
155 Prop. 2008/09:231 s. 16 
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Det borde inte vara rättsligt tillåtet för kommuner att i generell omfattning 
sälja varor och tjänster som inte är kompetensenliga med försvaret att det 
utgör överskottsförsäljning. Rättspraxis har en restriktiv syn på 
överskottsförsäljning och godtar bara en sådan inom den egna kommunen 
när den är av tillfällig natur, har en liten andel av totalvolymen och är 
förenad med en överraskande intern efterfrågeminskning. Några permanenta 
överskott accepteras således inte.156

 
  

5.2.1.2 Lokaliseringsprincipen 
Den kommunala kompetensen avgränsas även genom den s.k. 
lokaliseringsprincipen som även den framkommer i 2 kap 1 § KommL. 
Avgränsningen sker genom att en angelägenhet måste bäras upp av ett till 
kommunen knutet intresse för att kunna bli föremål för omvårdnad. Det 
räcker alltså inte med att det är ett samhällsintresse utan intresset måste på 
något sätt även kunna anknytas till kommunmedlemmarna.157

 
 

5.2.1.3 Likställighetsprincipen 
En annan restriktion för den kommunala kompetensen är den s.k. 
likställighetsprincipen som även den hittas i 2 kap 1 § KommL. Enligt 
denna så måste kommuner och landsting behandla sina medborgare lika 
såvida det inte finns sakliga skäl för annat, vilket bl.a. kan vara att beteendet 
har stöd i speciallagstiftning. 
 

5.2.1.4 Självkostnadsprincipen 
För att kommuner och landsting skall få driva näringsverksamhet krävs det 
enligt 2 kap 7 § KommL att det sker utan vinstsyfte. Hur avgiftssättningen 
skall ske föreskrivs i 8 kap 3b och c §§ samma lag. Här understryks att 
kommuner och landsting får ta ut avgifter för sådana tjänster och nyttigheter 
som faller under kompetensområdet och som tillhandahålls på frivillig 
grund. Paragraferna förklarar innebörden av den s.k. självkostnadsprincipen. 
Det föreskrivs också att det finns skyldighet att tillhandahålla vissa varor 
och tjänster vilket gör att avgifter då bara får tas ut om det är särskilt 
föreskrivet. Ifall en frivillig verksamhet bedrivs inom ramen för en 
obligatorisk t.ex. att skolkök inom en gymnasieskola, anses sådan 
verksamhet falla inom den obligatoriska sektorn, vilket gör att avgifter även 
där bara får tas ut om det finns särskilt lagstöd.  
 
Självkostnadsprincipen är huvudregeln inom KommL och innebär alltså att 
kommuner och landsting inte får ta ut högre priser än vad som motsvarar 
deras kostnader för de tillhandahållna varorna eller tjänsterna. Detta gäller 
för all verksamhet som bedrivs av kommun och landsting oavsett om den är 
av obligatorisk eller frivillig karaktär. Det görs inga undantag för 
konkurrensutsatt verksamhet förutom när det gäller fjärrvärme-, el-, nät och 

                                                
156 Prop. 2008/09:231 s. 16 
157 Prop. 2008/09:231 s. 17 samt Lindquist, Kommunala befogenheter, 6 uppl. 2005 s. 52 
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gasbolag. Om det finns speciallagar som reglerar frågan om vissa avgifter  
har sådana företräde framför de allmänna principerna i KommL.  
 
Enligt praxis och 8 kap 3 § KommL utgör självkostnaden den övre gränsen 
för prissättningen för de varor och tjänster som tillhandahålls av kommun 
och landsting. Däremot är det fullt tillåtet att ta ut lägre priser.158 Motiven 
bakom principen framkommer i propositionen till införandet av 
självkostnadsrestriktionen i KommL. I denna skrivs det att 
självkostnadsprincipen är en reglering av vikt för att kommunerna inte skall 
kunna missbruka den monopolställning som de i praktiken ofta har inom 
vissa områden.159

 
 

Det har dock förekommit förslag till att skapa en modifierad 
självkostnadsprincip då det föreslogs att avgifter istället skall sättas 
marknadsmässigt i de fall en kommun agerar på en marknad med 
fungerande konkurrens. Förslaget fick dock inget vidare gehör hos 
statsmakten år 1994 när självkostnadsprincipen infördes. I förarbetena till 
självkostnadsprincipen framhölls det dock att det i och för sig saknas skäl 
för att reglera priser i en situation där marknadsmekanismerna fungerar. 
Trots det ansåg regeringen inte att det fanns skäl att göra undantag från 
självkostnadsprincipen vid konkurrensutsatt verksamhet. De befarade att ett 
undantag snarare skulle motivera kommunerna att driva konkurrensutsatt 
verksamhet.160

 
 

Problemet med självkostnadsprincipen och att den inte medger att kommun 
eller landsting gör tillägg för vinst är att sådan säljverksamhet kan bedrivas 
på ett konkurrenssnedvridande sätt. Konkurrensintresset måste alltså stå 
tillbaka i detta hänseende. En tillämpning som är en direkt och avsedd effekt 
av lag eller ofrånkomlig följd av denna innebär därför att något förbud 
angående sådan prissättning inte kan meddelas enligt 
konfliktlösningsregeln.161

 
 

5.2.1.5 Kommuners rätt att allmänt främja näringslivet 
2 kap 8 § KommL ger kommuner rätt att genomföra åtgärder för att allmänt 
främja näringslivet i kommunen. Däremot kan enskilt stöd till enskilda 
näringsidkare bara lämnas om det finns synnerliga skäl för det. Det som är 
tillåtet är bl.a. att tillhandahålla mark och kommunalteknisk service till 
företagen. Inget hindrar att en generell lågprislinje tillämpas vid upplåtelse 
av mark eller elkraft så länge inga individuella prisförmåner förekommer.  

5.2.1.6 Kommunala bolag 
Bestämmelserna om kommunala bolag hittas i 3 kap KommL. Enligt 3 kap 
16 § får kommuner och landsting efter beslut av fullmäktige lämna över 
vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag, handelsbolag, 
                                                
158 Bohlin, s. 105  
159 Prop. 2008/09:231 s. 18 
160 Prop. 1993/94:188 s. 83 samt Lindquist s. 112 samt DS 1993:16 
161 Prop. 2008/09:231 s. 39 
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ekonomisk förening, ideell förening, stiftelse eller enskild individ. 
Verksamhet som omfattar myndighetsutövning får bara överlämnas ifall det 
finns stöd i lag. Vidare krävs det att den verksamhet som lämnas över är en 
del av den kommunala kompetensen. Då en viss kommunal verksamhet är 
placerad i bolagsform skall fullmäktige i kommunen se till att bolaget håller 
sig inom den kommunala kompetensen och att reglerna om 
självkostnadsprissättning och förbud mot vinstsyfte följs. Detta gäller inte 
bolag som verkar på en marknad som är specialreglerad och då det 
uttryckligen anges att dessa principer ej skall vara gällande.162

 
  

Självkostnadsprincipen gäller däremot inte automatiskt för kommunala 
aktiebolag. Enligt förarbetena framkommer även vissa uttalanden som tyder 
på att den inte heller gäller för kommunala angelägenheter som har blivit 
överlämnade till andra privaträttsliga juridiska personer. Vid sådana 
tillfällen blir det istället kommunernas sak att genom avtal, bolagsordningar 
eller liknande instrument införliva självkostnadsprincipen inom den 
juridiska personens verksamhet. Ifall en kommun lämnar över viss 
kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller landstinget 
har ensam bestämmanderätt skall fullmäktige enligt 3 kap 17 § KommL 
fastställa vissa beslut. Det kommunala ändamålet skall fastställas och 
samtliga styrelseledamöter skall utses samt en revisor. Skälet till att 
fullmäktige skall fastställa ändamålet med verksamheten är att minimera 
risken för kompetensöverskridande. Risken är annars är att aktiebolaget kan 
fatta beslut i strid mot fullmäktiges ställningstagande. Fullmäktige kan då 
med hjälp av aktiebolagslagen avsätta styrelsen. Till skillnad från statliga 
bolag omfattas helägda kommunala bolag av offentlighetsprincipen.163

 
 

5.2.1.7 Överklagan 
Det är bara kommunmedlemmar som kan överklaga kommunala beslut. För 
att räknas som kommunmedlem måste man vara folkbokförd, äga fastighet 
eller vara taxerad till kommunalskatt i kommunen. Företag kan bara 
överklaga i egenskap av fastighetsägare. Bakgrunden till detta är att endast 
en kommunmedlem kan anses vara berörd av hur de kommunala 
angelägenheterna sköts. Sedan är det bara beslut av beslutande organ såsom 
kommunfullmäktige och nämnd som kan överklagas. Ett beslut kan bara 
ifrågasättas med utgångspunkt i de grunder som anges i 10 kap 8 § KommL. 
Sådana grunder är att beslut inte tillkommit i laga ordning, inte avser en 
angelägenhet för kommunen, att det beslutsfattande organet överskridit sin 
befogenhet eller att beslutet strider mot lag och annan författning. Beslutet 
måste överklagas inom tre veckor från det att det att det justerade 
protokollet anslagits på kommunernas anlagstavla. Om ingen har överklagat 
inom den tiden vinner beslutet laga kraft. Beslutet står då fast oavsett om det 
är lagligt eller inte. Prövningen av kommunala beslut sker i de allmänna 
förvaltningsdomstolarna, dvs. förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta 
förvaltningsdomstolen. Domstolen kan endast pröva de omständigheter som 
                                                
162 Prop. 2008/09:231 s. 23 
163 Prop. 1993:94:188 s. 82, Ds 1993:116 s. 48 samt NJA 2008 s.120 
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anförs av klaganden. Prövningen kan dessutom endast gälla lagligheten och 
inte lämpligheten i beslutet. Vidare kan domstolen inte ersätta överklagat 
beslut med ett annat utan bara upphäva beslutet eller låta det kvarstå. En 
viktig poängtering bör göras över att beslut tagna av kommunala bolag inte 
kan överklagas. Däremot går det att överklaga kommunens beslut rörande 
bolagsordningens utformning eller ett annat beslut som rör bolagets 
verksamhet.164

 
  

5.2.2 Relationen till konfliktlösningsregeln  
Konfliktlösningsregeln utgår ifrån det gällande rättsläget i KommL och dess 
praxis och skall medverka till att upprätthålla detta läge.  
Vid en prövning av den konkurrensrättsliga konfliktlösningsregeln  
tillämpas inte de regler i KommL som avser laglighetsprövning och 
upphävande av kommunala beslut. Istället är det lagens materiella 
kompetensregler som skall tolkas. Sådan tolkning utgör grunden i den 
konkurrensrättsliga bedömningen av frågan huruvida förutsättningarna är 
uppfyllda för att med stöd av konfliktlösningsregeln meddela förbud mot 
den offentliga aktören. Är ett beteende däremot förenligt med lag kan ju inte 
förbud utdömas. I sammanhanget kan alltså två situationer uppkomma. Den 
ena situationen är när den offentliga aktörens konkurrenssnedvridande 
verksamhet eller förfarande är förenligt med reglerna i KommL, den andra 
situationen är när det inte är förenligt med KommL. I det första fallet kan 
det t.ex. handla om att en kommun tillämpar självkostnadsprincipen på ett 
område inom den kommunala kompetensen och på så sätt snedvrider eller 
hämmar konkurrensen. Ett sådant problem kan inte lösas med hjälp av 
konfliktlösningsregeln. Den andra situationen uppkommer när kommunens 
agerande inte är förenligt med KommL, vilket t.ex kan handla om att 
lokaliseringsprincipen överträdes. Vid en sådan situation kan 
konfliktlösningsregeln tillämpas.165

 
  

5.3 Speciallagstiftning som berör 
kommunal eller statlig verksamhet 

Kompetensområdet för det offentliga regleras inte bara i KommL eller 
statliga myndigheters instruktioner och regleringsbrev. Det finns också 
särskilda lagar som utvidgar kompetensområdet för det offentliga eller 
tydliggör vad det offentliga ska eller får ägna sig åt. Övervägande del av den 
verksamhet som kommuner och landsting bedriver är specialreglerad. 
Sådana kompetensutvidgande regler behöver inte bara gälla verksamheten 
som sådan utan kan också innehålla klargörande om t.ex. avstånd från den 
kommunala självkostnads-, lokaliserings- eller likställighetsprincipen. Det 

                                                
164 Prop. 2008/09:231,  s. 19 
165 Ibid s. 40 
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finns också speciallagstiftning som förtydligar kravet på 
självkostnadsprissättning i t.ex. sammanhang rörande bygglovsavgifter,  
VA-avgifter, renhållningsavgifter och avgifter för sociala tjänster. Dessa 
lagar har däremot sällan särskilda regleringar som behandlar frågan om 
konkurrensneutralitet.  
 
Det finns två olika typer av speciallagar, en som tydliggör att viss 
verksamhet är av obligatorisk natur för en kommun eller statlig verksamhet 
och en annan som tydliggör en verksamhets frivilliga karaktär, dvs. den får 
men den måste inte drivas. 
 
Till speciallagarna om offentlig verksamhet av frivillig karaktär hör lagar 
som reglerar verksamheter som tidigare varit offentliga monopol men som 
nu har blivit konkurrensutsatta. Typiska exempel på sådana branscher är 
postmarknaden och telemarknaden. Dessa är numera omreglerade i 
postlagen (1993:1684) och lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation. Annat exempel finns i energisektorn där elmarknaden nu är 
omreglerad i sin helhet i ellagen (1997:857). I sådana lagar kan det direkt 
eller indirekt tydliggöras att kommunala aktörer har rätt men inte en 
skyldighet att agera på marknaden. 
 
Lagen (2009:47) om kommunala befogenheter trädde i kraft i mars 2009.  
I den sammanfördes ett antal kompetensutvidgande smålagar till en 
gemensam lag. Lagen ger i 1 kap 1 § kommuner och landsting ökade 
befogenheter i förhållande till KommL.166

 
  

Till skillnad från verksamhet inom kommuner och landsting går det inte att 
överklaga statliga myndigheters beslut att bedriva viss verksamhet. Det går 
därför inte att få rättsligt prövat om en statlig myndighet överträder sin 
kompetensavgränsning som anges i instruktioner eller regleringsbrev.167

 
  

Avgiftsförordningen (1992:191) är ett regelverk som preciserar hur statliga 
myndigheter får ta ut avgifter och behandlar både offentligrättsliga avgifter 
samt avgifter för uppdragsverksamhet.168

 

 Enligt förordningen är en 
myndighet skyldig att samråda med ekonomistyrningsverket innan beslut 
fattas om en avgift.  

Avgiftsförordningens 5 § stadgar att full kostnadstäckning skall utgöra 
ekonomiskt mål för statlig avgiftsbelagd verksamhet om inget annat anges.  
I praktiken betyder det att de flesta konkurrensutsatta tjänster som 
tillhandahålls av statliga myndigheter har just full kostnadstäckning som 
ekonomiskt mål. Huvudprincipen för pris- eller avgiftssättningen är att 
ersättningen skall motsvara den långsiktiga självkostnaden. Intäkterna skall 
täcka de direkta kostnaderna samt en rättvis andel av de kostnader som 

                                                
166 Prop. 2008/09:231 s. 22 
167 Prop. 2008/09:231 s. 19 
168 Uppdragsverksamhet används i sammanhanget som ett samlingsbegrepp för verksamhet 
som efterfrågas mer frivilligt.  
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indirekt är hänförliga till verksamheten. Det skall även tas hänsyn till 
tidigare uppkomna över- eller underskott.  
 
Ett särskilt bemyndigande i förordningens 4 § ger myndigheter rätt att själva 
bestämma om avgifter för vissa varor och tjänster ifall sådan försäljning är 
av tillfällig natur eller mindre omfattning. Hit räknas försäljning av 
publikationer, informationsuttag från databaser, tillfällig lokaluthyrning 
samt seminarieverksamhet.169

                                                
169 Prop 2008/09:231, s. 20 
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6 Analys 
Olika former av konkurrenskonflikter har länge kunnat iakttas mellan 
offentlig och privat säljverksamhet på konkurrensutsatta marknader. Det är 
meningen att konfliktlösningsregeln skall vara ett verktyg för att rättsligt 
kunna angripa sådana offentliga förfaranden eller vissa verksamheter som 
snedvrider, hämmar eller är ägnade att snedvrida alternativt hämma 
konkurrensen på en marknad. Den nya lagstiftningen skall skapa en mer 
rättvis spelplan mellan offentliga och privata aktörer och på så sätt bidra till 
en effektiv konkurrens. 
 
I och med att konfliktlösningsregeln inte kan tillämpas på verksamheter 
eller förfaranden som är förenliga med lag så kan den inte lösa de 
konkurrenssnedvridningar som uppkommer i samband med kommuners och 
landstings tillämpning av självkostnadsprincipen. På detta område föreligger 
det därför en gråzon i lagstiftningen.   
 
Såsom framkommit i uppsatsen erbjuder KommL ganska snäva möjligheter 
att komma till rätta med ett kommunalt beslut som är oförenligt med 
KommL. Ett sådant beslut kan bara överklagas på formella grunder och inte 
på materiella grunder. När frågor rörande kommunala verksamheter eller 
förfaranden prövas i samband med konfliktlösningsregeln är det däremot 
KommL materiella regler som prövas. Förutsatt att det föreligger en 
konkurrensbegränsning, anser jag att konfliktlösningsregeln i vissa fall kan 
fungera som en extra ventil för att komma åt verksamheter som strider mot 
den kommunala kompetensen. Om det inte kan påvisas en 
konkurrensbegränsning, kan likväl verksamheter eller förfaranden som 
strider mot KommL få fortgå.  
 
Att det i praktiken är relativt enkelt för offentliga aktörer att överträda 
KommL är något som jag anser borde motarbetas genom lagändring. Jag 
anser också att en viss ändring borde göras i KommL angående 
kommunernas tillämpning av självkostnadsprincipen i och med att den kan 
skapa vissa konkurrensproblem. Principen fyller ju inte någon funktion på 
konkurrensutsatta marknader, eftersom det där inte finns någon risk för att 
kommun och landsting tar ut monopolpriser. Det kan också tänkas att det 
behövs en uppstramning av den kommunala kompetensen, så att reglerna 
blir tydligare angående vilken typ av verksamhet som kommun och 
landsting får ägna sig åt. Flertalet av de klagomål som inkommit till KKV 
rör just kommunal verksamhet. Jag tror därför att det kan vara lämpligt att 
även se över KommL regleringar. 
 
När det gäller konkurrens från statliga aktörer gäller det att kunna koppla 
konkurrensbegränsningen till ett visst förfarande. Statlig verksamhet kan ju 
inte förbjudas enligt konfliktlösningsregeln. Att koppla en 
konkurrenssnedvridning till ett specifikt förfarande tror jag kan bli svårt 
ifrån bevissynpunkt. Ofta kanske det rör sig om viss verksamhet som t.ex. 
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konsultverksamhet vid sidan av myndighetsrollen. Vidare har  myndigheter 
ofta stöd i regleringsbrev eller instruktion för sin konkurrensutsatta 
verksamhet. Vid sådana fall är jag också tveksam till hur effektiv 
konfliktlösningsregeln skulle vara för att lösa problematiken. Risken finns 
att dessa regleringsbrev eller instruktioner kan göra att förfarandet är att se 
som försvarbart från allmän synpunkt.  
 
Den allmänna utformningen av konfliktlösningsregeln skapar ett antal 
frågor angående hur den skall tillämpas i praktiken. Jag anser att det är 
logiskt att till viss del resonera kring det faktum att förbudet mot missbruk 
av dominerande ställning kräver en större marknadsmakt för att något skall 
anses snedvrida konkurrensen och att det inte kan anses vara koherent ifall 
det finns en annan bestämmelse i samma lag som inte uppställer ett sådant 
krav. Men offentliga företag kan t.ex. hålla priser som understiger priserna 
vid fungerande konkurrens under längre tidsperioder och behöver därför inte 
vara marknadsdominerande för att kunna skapa skadliga effekter på 
konkurrensen på en marknad. Dessutom står det klart och tydligt i 
förarbetena att ett företag inte behöver vara marknadsdominerande för 
regeln skall kunna tillämpas. Offentliga företag har dock som nämnts en 
annan form av marknadsmakt. För att kunna skapa en 
konkurrensbegränsning måste det i vart fall finnas någon form av 
maktposition. Frågan är dock om inte alla offentliga aktörer i realiteten har 
en sådan position.      
 
En annan fråga som kan uppkomma vid tillämpningen av 
konfliktlösningsregeln är om regeln kräver att det finns koppling mellan 
konkurrensbegränsningen och offentlig makt. Vid bedömning huruvida det 
föreligger missbruk av dominerande ställning krävs det ju koppling mellan 
konkurrensbegränsningen och den dominerande marknadsmakten. 
Personligen anser jag mot bakgrund av den information som jag bland annat 
hittat på KKV:s hemsida om instruktionerna till tillämpningen av 
konfliktlösningsregeln att det verkar som det räcker att verksamheten eller 
förfarandet bedrivs av en offentlig aktör. Det står varken i lagtexten, 
förarbetena eller KKV:s instruktioner att konkurrensbegränsningen på något 
sätt måste vara kopplad till offentlig makt utan endast att förfarandet eller 
verksamheten bedrivs av en offentlig aktör. Jag anser att man skall vara 
försiktigt med att dra allt för många paralleller till regeln om missbruk av 
dominerande ställning. Konfliktlösningsregeln tar ju sikte på en annan 
problematik som det har visats att bestämmelsen om missbruk av 
dominerande ställning inte alltid kan lösa. Såsom nämnts i förarbetena har 
dessutom privata och offentliga företag från grunden andra utgångspunkter 
vid agerande på en marknad, vilket bör observeras.  
 
Vid tillämpningen av regeln kan det också tänkas att det kan bli svårt att 
bevisa huruvida en konkurrensbegränsning faktiskt föreligger. Något som är 
klart är att ekonomisk bevisning kommer att spela betydande roll vid 
tillämpningen av regeln. Det faktum att offentliga aktörer inte alltid 
särredovisar sin konkurrentutsatta verksamhet kan då leda till bevisproblem. 
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Jag anser att konfliktlösningsregeln kan ses som ett komplement till 
bestämmelsen om missbruk av dominerande ställning. Den ger en rättslig 
möjlighet att angripa offentliga företag och deras konkurrensbegränsande 
förfaranden även om de inte intar en dominerande ställning. Jag vill dock 
understryka att regeln fortfarande är komplex och avsaknaden på praxis gör 
att en osäkerhet råder i frågan om hur domstol skulle tillämpa regeln. Det 
går därför inte att med någon större precision ange innebörden av 
konfliktlösningsregeln. Det faktum att stor vikt skall läggas vid en 
bedömning i det enskilda fallet bidrar dock till att eventuell framtida praxis 
inte alltid kommer att kunna vara vägledande.  
 
Trots regelns komplexitet har konfliktlösningsregeln fått ett relativt stort 
gehör på så sätt att KKV har mottagit ett antal klagomål angående 
konkurrensbegränsande offentlig verksamhet. Vissa av dessa ärenden har 
KKV av olika skäl beslutat sig för att inte driva vidare och andra har KKV 
undersökt närmare. En stor mängd av fallen som har blivit undersökta har 
dock lagts ner eftersom den offentliga aktören redan har börjat självreglera 
eller visat tydliga intensioner på att upphöra eller förändra viss verksamhet. 
KKV har även iakttagit att ett flertal självregleringar har skett ute på 
marknaden även av aktörer som ännu inte fått något klagomål riktat mot sig. 
Det verkar således vara så att offentliga aktörer runt om i landet tar den nya 
lagstiftningen på allvar och ser över sin verksamhet även innan något 
individuellt påpekande har skett. Innan konfliktlösningsregelns 
ikraftträdande gavs offentliga aktörer möjlighet att göra självrättelser efter 
Konkurrensrådets rekommendationer. Dessa följdes däremot sällan. Trots 
att ett domstolsavgörande ännu inte har skett har konfliktlösningsregeln 
varit ett relativt effektivt medel mot att motverka konkurrenskonflikter 
mellan offentliga och privata företag. Det kan ha att göra med att 
lagstiftning tas på större allvar än rekommendationer.  
 
Det har också öppnats en dörr för privata företag att faktiskt ha en lagregel 
att stödja sina klagomål på. De har även möjlighet att själv driva ett ärende 
till domstol ifall KKV väljer att inte göra det. Det kan dock i praktiken 
tänkas bli svårt för mindre företag att göra sin röst hörd i de fall KKV 
beslutar sig för att inte driva ett fall vidare. Det drabbade företaget har då 
möjlighet att utnyttja sin subsidiära talerätt och själv gå till domstol. En 
sådan process kan bli mycket kostsam för ett mindre företag och innebära ett 
ekonomiskt risktagande. Dessutom kan käranden vid bifall inte få någon 
ekonomisk kompensation, däremot kan den offentliga aktören vid vite 
åläggs att upphöra med visst förfarande och i vissa fall verksamhet, vilket på 
sikt kan leda till ett bättre ekonomiskt läge för det drabbade företaget.  
Samtidigt är konfliktlösningsregeln väldigt allmänt utformad i syfte att 
kunna tillämpas vid en mängd olika situationer. Ett annat sanktionssystem 
skulle kräva omfattande undantagsregler och dispenser, vilket skulle göra 
tillämpningen ännu mer komplex. 
 
Tolkningen av konfliktlösningsregeln lämnar stort utrymme för 
argumentation. Trots det har den ändå signalerat ut klara signaler att det inte 
är tillåtet för offentliga företag att genom sin säljverksamhet agera på sådant 
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sätt att det snedvrider eller hämmar konkurrensen. Spelreglerna mellan 
offentlig och privat säljverksamhet har blivit tydligare än de varit tidigare. 
Konfliktlösningsregeln kommer varken i teorin eller i praktiken kunna 
angripa och rätta till alla konkurrensproblem och orättvisor som finns 
mellan offentlig och privat säljverksamhet, men det var inte heller syftet 
med regeln. Syftet var att skapa en rättvisare spelplan. 
Detta syfte anser jag att den till stor del uppfyller i och med att offentliga 
aktörer runt om i landet har börjat självreglera, vilket på lång sikt kommer 
att leda till effektivare konkurrens och gynna rationell produktion, 
resursfördelning samt etablering av nya företag. Ett flertal offentliga 
verksamheter har redan lagts ner eller minskats ner, vilket öppnar dörrar för 
etablering av privata företag. Samtidigt innebär den också en möjlighet att 
rättsligt kunna föra talan mot konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet som inte utgör missbruk av dominerande ställning.    
 
Konfliktlösningsregeln är bra utgångspunkt och början för att lösa de 
konkurrensproblem som så länge har kunnat iakttas mellan offentlig och 
privat sektor. Det betyder inte att den inte går att förbättra eller göras mer 
effektiv. Det kan hända, beroende på hur praxis utvecklar sig att det måste 
ske en omformulering av konfliktlösningsregeln eller en lagändring i 
exempelvis KommL.  
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