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Summary

One of the main foundations of Competition Law is the freedom to conduct a contract. 

To  promote  the  Common  market  within  the  European  Union,  the  Commission  and 

Member States have stated regulations that create ground rules for companies. As the 

Common markets are liberalized, it creates dominant companies that own and/or operate 

various types of infrastructure and network. Which the doctrine calls essential facilities. 

There are, of cause also companies that have built up different resources without public 

funds. A dominant  company can through its  behavior,  abuse its dominant  position as 

stated in Article 102 of the Treaty and 2:7 of the Swedish Competition Act (2008:579). In 

some  cases,  the  dominants  are  forced to  enter  into agreements.1 With competitors  or 

customers in order to promote the market, or the dominant will abuse its position. This 

paper, whose focus is on the transport sector, describes how the doctrine interprets the 

concept of essential facilities. Its meaning and how its applicat by the courts. There is 

also the discussion, with the essential facilities as a starting point, how the courts uses the 

concepts of relevant market, domination, abuse. and the relationship to third parties.  The 

hypothesis in this discussion, is whether the dominant can affect prices and supply. 

The doctrine on essential facilities are relatively new and it was not until the 1990s that 

the  courts  within  the  European  Union  began using  the  concept  in  their  rulings.  The 

application should be strictly and several requisites must be fulfilled in order to a facility 

should be concidered a necessary resourse. Some of these requisites are 1) a competitior 

needs the facility, in order to operate its business, and 2) it must be impossible/unlikely 

difficult for the competitor to replicate the facility2. However, it is still unclear whether a 

resource is considered essential or not, which in itself is not surprising because the market 

is constantly changing.

In  this  essay,  the  reader  will  obtain  a  deeper  understanding  in  the  field  of  essential 

facilities  and  its  requisites,  when  a  dominants  behavior  becomes  an  abuse,  and  any 

mandatory circumstances that may force companies to enter contracts.

1 In addition to contracts, thera are other types of oblication, that will be discussed in the paper.
2 For example, it may be finanial difficult for a company to build an infrastructure.

ii



Sammanfattning

Avtalsfrihet  är  en  av  grundpelarna  inom  konkurrensrätten.  För  att  främja  den 

gemensamma  marknaden  inom  Europeiska  Unionen,  har  kommissionen  och 

medlemsstaterna skapt regelverk som skapar spelregler för företagen. I samband med att 

alltfler  statliga  marknader  avregleras,  skapas  dominerande  företag  som äger  och/eller 

driver  olika  former  av  infrastruktur  och  nätstrukturer,  som kallas  essential  facilities, 

nödvändiga nyttigheter.  Naturligtvis  finns  det  även företag som utan allmänna  medel 

byggt upp olika former av resurser. Ett dominerande företag kan genom sitt förfarande 

missbruka  sin  ställning  i  enlighet  med  artikel  102  i  Funktionsfördraget  samt  2:7 

konkurrenslagen (2008:579). I vissa fall kan dominanten, trots avtalsfriheten, tvingas ingå 

avtal3 med konkurrenter eller kunder för att marknaden skall kunna främjas. Därmed kan 

dominanten missbruka sin ställning om den ej ingår avtal. Denna uppsats, vars fokus är 

transportsektorn,  beskriver hur begreppet nödvändiga nyttigheter tolkas, dess innebörd 

samt  dess  tillämpning  av  domstolarna.  Även  hur  domstolarna  bedömer  begreppen 

relevant marknad, dominans och missbruk samt förhållandet till  tredje man diskuteras 

med  nödvändiga  nyttigheter  som  utgångspunkt.  Hypotesen  är  om  dominanten  kan 

påverka priser och utbudet. 

Principen om nödvändiga nyttigheter är relativ ny och det var först på 1990-talet som 

domstolarna  inom  Europeiska  Unionen  började  använde  sig  av  begreppet  i  sina 

avgöranden. Tillämpningen skall ske restriktivt och flertalet rekvisit måste uppfyllas för 

att  en resurs  skall  anses vara  nödvändig.  Några  av dessa  är  1)  nyttigheten skall  vara 

oumbärlig för att konkurrerande företag skall kunna bedriva sin verksamhet, och 2) det 

skall  vara omöjligt/orimligt  för konkurrenten att  själv skapa4 nyttigheten.  Det är dock 

fortfarande i vissa fall oklart om en resurs anses vara en nödvändighet, vilket i sig ej är 

konstigt eftersom marknaden är i ständig förändring.

Genom uppsatsen är det tänkt att  läsaren erhålls en inblick inom området  nödvändiga 

nyttigheter, förstår rekvisiten som medför att förfarande kan innebära ett missbruk samt 

eventuella omständigheter som kan tvinga företag att ingå avtal. 

3 Förutom att ingå avtal, finns även andra typer av tvång, vilket diskuteras i uppsatsen.
4 Exempelvis kan det vara ekonomisk svårt för ett företag att bygga upp en infrastruktur från grunden.
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1. Inledning

1.1 Ämne/Bakgrund

Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen (EU) medför att den svenska konkurrensrätten 

skall  bygga på den europeiska vars syfte är att  på ett  socialt  och politiskt sätt främja den 

gemensamma  marknaden  för  både  företagare  och  konsumenter.5 Genom  att  EU  reglerar 

företagens spelregler skapas en mer enhetlig överblick för företagen i medlemsländerna och 

därmed blir det lättare för dem att agera på den gemensamma marknaden. Artikel (art) 102 i 

Funktionsfördraget (EUF) samt 2:7 i Konkurrenslagen 2008:579 (KL) reglerar förbud mot 

missbruk  av  dominerande  ställning.  Tillämpningsområdet  begränsas  av  dominanskriteriet, 

vilket medför att endast företag med en dominerande ställning riskerar att falla under art 102 

EUF och/eller 2:7 KL.  Företag som innehar eller beräknar att  senare ha en dominerande 

ställning måste således agera därefter för att inte strida mot rättsreglerna. 

Missbruk  kan  ske  på  olika  sätt.  Uppräkning  av  olika  typer  av  missbruk  i  art  102  EUF 

respektive  2:7  KL  är  ej  uttömmande  utan  exemplifierande.  Den  form av  missbruk  som 

kommer  att  behandlas  i  denna  uppsats  finns  ej  med  bland  de  uppräknade  exemplen,  det 

handlar om användandet av oumbärliga resurser eller med andra ord: nödvändiga nyttigheter. 

Vad  är  innebörden  i  begreppet  nödvändiga  nyttigheter  och  hur  tillämpar  domstolarna 

begreppet? Vilka är omständigheterna? Hur påverkar detta tredje part? Det som är av intresse 

för denna uppsats är när ett företag som är innehavare av en nödvändig nyttighet6 är skyldig 

att tillhandahålla denna nyttighet för att andra aktörer skall kunna bedriva sin verksamhet. 

Denna  komplexa  problemformulering  måste  delas  in  i  flertalet  mindre  beståndsdelar. 

Uppsatsen tyngdpunkt är doktrinens ställning till frågan, men även domstolarnas tillämpning 

och  tolkning  av  olika  viktiga  begrepp,  såsom relevant  marknad,  dominans  och  missbruk 

berörs. Min hypotes är att dessa företag kan påverka pris och utbud samt att företagen som 

missbrukar sin ställning även kan genom sitt agerande negativt påverkar tredje man.

Uppsatsen  är  tänkt  att  ge  läsaren  inblick  i  principen  om  nödvändiga  nyttigheter  och 

domstolarnas tillämpning av densamma. När missbrukar företag denna nyttighet, dels genom 

att  vägra  andra  aktörer  tillgång,  dels  genom att  stänga  ute  accessen  (det  vill  säga  bryta 

5 SOU 2006:99 – En ny konkurrenslag s. 126 (hädanefter nämns som SOU 2006:99). Konkurrensrätt bygger 
delvis på ekonomisk överväganden, varpå adekvata ekonomiska analyser får stor betydelse. Betydelsen varierar 
naturligtvis från fall till fall, se vidare Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 7

6 Nödvändig nyttighet är exempelvis olika typer av infrastruktur (järnväg, flygplatser, tunnlar, telenät, elnät), 
immateriella rättigheter och råvaror. En djupare förklaring av begreppet erhålls i kapitel 3.
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avtalen). Kan ett företag som är innehavare av en nödvändig nyttighet, såsom järnvägsräls, bli 

tvingad att tillåta konkurrenten access till järnvägsrälsen eller skall aktören utveckla en egen 

nätresurs? 

Under uppsatsens gång kommer flertalet frågor att ställas, dessa är till för att läsaren skall 

vidareutveckla en nyfikenhet kring ämnet Nödvändiga nyttigheter som ligger utanför denna 

uppsats. Flertalet av dessa frågeställningar är det omöjligt att svara på av flera olika skäl.  

1.2 Syfte och problemformulering/frågeställning

Både den svenska och den europeiska konkurrensrättsliga lagstiftningen påverkar företag som 

agerar på den svenska marknaden. För att etablera sin verksamhet krävs en viss kunskap kring 

denna  lagstiftning  och  dess  tillämpning  av  densamma.  Företag  som är  innehavare  av  en 

nödvändig nyttighet erhåller i regel en dominerande ställning och måste alltid tänka på de 

konsekvenser som deras agerande medför för att undvika rättsliga påföljder. 

I denna uppsats görs en djupare genomgång av läran om eller principerna om nödvändiga 

nyttigheter. Genom resursinnehavet uppstår det problem för andra aktörer som i vissa fall kan 

påverka tredje man.  Företag som innehar en eller flera nödvändiga nyttigheter har enligt min 

hypotes möjlighet att påverka priset, utbudet och kvalitén på ett annat sätt än på en oligopol 

marknad  bestående  av  flera  aktörer.  Principen  om  nödvändig  nyttigheter  är  ej  helt 

okontroversiell. Vad innebär principen om nödvändiga nyttigheter och hur tillämpas denna av 

domstolar  utifrån  hypotesen?  Underfrågorna  blir:  Hur  bedöms  den  relevanta  marknaden, 

dominansbegreppet  och  missbruksbegreppet  enligt  domstolarna?  Vidare  hur  bedöms 

ovanstående begrepp utifrån förhållandet till tredje part och hur anser domstolarna att detta 

påverkar  marknaden?  Fokus  kommer  att  läggas  på  nödvändig  nyttigheter  i  form  av 

infrastruktur.

1.3 Metod och material

Uppsatsen  är  indelad  i  olika  avsnitt  som  kräver  olika  metoder  och  material. 

Problemformuleringens utformning gör att doktrin och gällande rätt blir den primära källan. 

Doktrinen kommer att granskas utifrån flertalet forskare och författares verk. Deras innehåll 

kommer att jämföras och i viss mån kontrolleras för att därefter sammanställas som löpande 

text i olika avsnitt. 

I  rättsfallen  gör  domstolarna  oftast  en  ekonomisk  jämförelse  eftersom  gränsdragningen 

mellan konkurrensrätten och ekonomi  i  vissa fall  är  diffus.  Ingen ekonomisk  metod  eller 

jämförelse  kommer  att  användas.  Hypotesen  och  problemformuleringen  av  tredje  man 

kommer ej att genomgå en djupare undersökning mer än hur domstolarna ställer sig i frågan. 

Därmed väljs ingen metod för att fastställa detta.

Som komplement används bland annat lagtext, riktlinjer från kommissionen, riktlinjer från 

konkurrensverket  (KKV),  eftersom endast  rättsakter,  doktrin  och  praxis  ej  ger  tillräcklig 

information. Tolkningsmetod, i form av bokstavstolkning blir ej tillämplig utan rättsakter och 

lagtext/författningstext tolkas utifrån juridisk metod.
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1.4 Avgränsning

Problemformuleringen ger en relativt snäv avgränsning med fokus på missbruksbegreppet i 

hänseende  av  nödvändiga  nyttigheter  som  återfinns  i  art  102  EUF  och  2:7  KL. 

Uppsatsinnehållet  förutsätter  att  läsaren har grundläggande kunskaper i  nationell  och EU-

rättslig  konkurrensrätt.  Endast  förklaring  av  konkurrensrättliga  begrepp  ges  under 

förutsättning att de är av vikt för att uppsatsen skall erhålla ett läsbart flöde.

Det finns flera delar av produkt- och tjänstemarknad, uppsatsen behandlar bara de delar som 

återfinns i de rättsfall som diskuteras i uppsatsen.  I flertalet rättsfall beskrivs sakfrågan ej 

djupgående utan syftet med att dessa medtas är att ge en djupare förståelse i hur bedömningen 

av olika begrepp och avgörande skett.  För djupare  beskrivning av sakfrågan hänvisas  till 

respektive  rättsfall.  Marknaden för  nödvändiga  nyttigheter  är  stor,  varpå  valet  att  endast 

beröra delar av transportmarknaden. Övriga nyttigheter  berörs endast för att  ge ett  läsbart 

flöde. 

Nödvändiga nyttigheter kan omfatta väldigt många olika typer  av resurser.  Fokus i  denna 

uppsats  kommer  att  läggas  på  infrastruktur,  med  en  särskild  inriktning  på  den  typ  av 

infrastruktur som finns på delar av transportmarknaden. 

Övrig infrastruktur såsom den som finns på energi-, post- och telekommunikationsmarknader 

berörs översiktligt.

Områden  såsom andrahands  och  associerade  marknader  samt  hur  vanligt  förekomsten  av 

missbruk är kommer ej diskuteras. 

I de fall där doktrinen och rättspraxis använder de äldre benämningarna i rättsakter, lagtexter, 

doktrin el liknande används de nya benämningarna.7

1.5 Några centrala begrepp

Infrastruktur är  olika  former  av strukturer  och nät  som behövs för  bland annat 

transport av gods och överföring av information.

Monopsom är en kund som innehar en stark köparmakt och kan påverka säljarens 

verksamhet utifrån sina egna behov.

Nödvändig nyttighet en resurs,  oftast  bestående av infrastruktur,  nätverk,  immaterialrätt 

eller råvara som är oumbärlig för att ett konkurrerande företag skall 

kunna bedriva sin verksamhet

1.6 Disposition

Denna uppsats består av en deskriptiv del och en förklarande del, där tyngdpunkten ligger i 

den beskrivande delen som leder fram till en analyserande och avslutande del. I kapitel 2 får 

läsaren  en  djupare  genomgång  av  olika  konkurrensrättliga  begrepps  innebörd  som  är 
7 Exempel på detta är artikel 102 EUF har tidigare varit artikel 82 och dessförinnan artikel 86. 19 § i den gamla 

konkurrenslagen  1993:20  motsvarar  2:7  i  KL  2008:579.  Förstainstansrätten  benämns  som  Tribunalen.  EG-
domstolen benämns som EU-domstolen.
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betydelsefulla för uppsatsen. Några av dessa är relevant marknad,  dominansbegreppet och 

missbruksbegreppet.  I  följande kapitel  redogörs  för  begreppet  nödvändiga nyttigheter  och 

dess funktion utifrån teorin kring densamma. Vidare erhålls adekvat information som i kapitel 

4  leder  fram  till  rättsfallsanalyser.  Den  djupgående  analysen  av  rättsfallen  sker  genom 

indelningen i enlighet med syftet och problemformuleringen för uppsatsen. Först genom en 

övergripande  skildring  av  det  rättsliga  problemet,  därefter  genom  hur  den  relevanta 

marknaden  avgränsades.  Vidare  följer  hur  domstolen  förhåller  sig  till  dominans-  och 

missbruksfrågan  samt  tillämpningen  av  begreppet  nödvändiga  nyttigheter,  slutligen  hur 

förhållandet till tredje man påverkas av företagens agerande.  Det avslutande femte kapitlet 

ger en sammanfattning tillsammans med avslutande ord.
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2. Förutsättning för art 102 EUF och 
2:7 KL skall bli tillämplig

För att kunna tillämpa reglerna i art 102 EUF och 2:7 KL krävs att vissa kriterier uppfylls. I 

detta  kapitel  ges  en  relativt  djupgående  redogörelse  för  de  kriterier  och  begrepp  som är 

aktuella för problemformuleringen. För att underlätta för läsaren kommer först en mer allmän 

beskrivning av olika kriterier, såsom samhandelskriteriet och relevant marknad, för att sedan 

gå djupare in på olika begreppsförklaringar såsom dominans och missbruk. Läsare som är väl 

insatta i dessa begrepp, kan med fördel gå direkt till kapitel 3.

I  propositionen8 till  den  nuvarande  KL  skall  art  102  EUF  tillämpas  även  vid  nationell 

tillämpning som påverkar handeln inom EU.

2.1 Samhandel

En förutsättning för att art 102 EUF och 2:7 KL skall bli tillämplig är att samhandelskriteriet 

är  uppfyllt.   Kriteriet  bygger  på  principen  att  företagens  förfarande  är  tillämplig  inom 

samtliga ekonomiska områden oavsett företagen verksamhetsområde eller företagsform9 och 

förutsätter att art 102 EUF uppfyller ett behörighetskriterium, dvs att missbruket kan påverka 

handeln mellan medlemsstater10, vilket är ett tillkännagivande från kommissionen som bygger 

på  EU-domstolarnas  praxis.  Regelverket  gäller  endast  företag,  med  reservation  för  viss 

inskränkning av offentlig reglering och territoriell  begränsning. Det saknar även betydelse 

huruvida företagen önskar att bedriva gränsöverskridande handel eller ej.11 

I  kriteriet  påverkan  på  handel helhetsbedöms  vid  varje  enskilt  fall  utifrån  hur  märkbart 

företagets  förfarande  har  påverkat  handeln,  om  förfarandet  har  en  minimal  nivå  av 

gränsöverskridning  mellan  medlemsstater12 samt  om  förfarandet  bygger  på  tre 

8  Proposition 2007/08:135 – Ny konkurrenslag m.m s 68 (hädanefter nämns som prop 2007/08:135)
9 Det finns dock vissa undantag där speciallagar träder in, ex på detta är kärnkraften och militär utrustning.  

Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 39
10 Kommissionens tillkännagivande –  riktlinjer om begreppet påverkan på handeln i artiklarna 81 och 82 i  

fördraget (2004/C 101/07) EGT nr C 101, 27/04/2004 s. 0081-0096 p 1-2. (hädanefter nämns som kommissionens 
tillkännagivande handeln)

11 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 39, 42-43. Se även Rådets förordning (EG) nr 1/2003 aom tillämpning 
av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget, EGT nr L 001, 04/01/2003 s 0001-0025 art 3  gällande 
regleringen EU:s och nationell konkurrensrätt.

12 Kommissionens tillkännagivande handeln p 13-15,17
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beståndsdelar13: 

1) begreppet handel  mellan  medlemsstater.  Handel,  till  vilket  samtliga 

gränsöverskridande  ekonomisk  verksamhet14 räknas,  skall  ske  mellan  minst  två 

medlemsstater men behöver ej påverka marknaden i sin helhet samt är oberoende av 

definitionen av den relevanta geografiska marknaden.15 

2) begreppet  kan påverka, innebär att det måste vara sannolikt möjligt, bedömt utifrån 

rättsliga eller faktiska omständigheter, att förfarandet kan på ett direkt eller indirekt, 

faktiskt eller potentiellt sätt påverka handelsmönstret mellan medlemsstater.16 Detta 

görs genom handelsmönster-testet som bygger på bedömning av a) ”tillräcklig grad 

av  sannolikhet  på  grundval  av  ett  antal  objektiva  rättsliga  eller  faktiska  

omständigheter”,  b) ”ett  inflytande på ’handelsmönstret mellan medlemsstater’,  c) 

”’direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt inflytande’ på handelsmönstret”17 samt 

objektiva omständigheter, såsom förfarandets karaktär, typ av produkt och företagets 

ställning på marknaden. Det finns dock inget behov av att räkna ut volymstorleken på 

handeln.18

3) begreppet  märkbar effekt.  Märkbarheten skall  bedömas  utifrån omständigheterna i 

varje  enskilt  fall,  och  bygger  huvudsakligen  på  en  kvantitativ  bedömning  utifrån 

produkter  och företagets marknadsställning.  Desto starkare ställning företaget  har, 

desto  större  är  sannolikheten  att  företaget  agerande  har  en  märkbar  effekt  på 

marknaden.19

Som tidigare nämnts när det gäller förfaranden som strider mot art 102 EUF är det företagens 

övergripande strategi och dess helhetspåverkan som är viktig.20 Undantag från regeln finns 

dock.21

Avtal  och/eller  förfarande som sker  mellan  länder  utanför  gemenskapen  som ej  påverkar 

medlemsstat, faller utanför art 102 EUF.22 Detsamma gäller för avtal och/eller förfaranden 

som är begränsade till en medlemsstat och som ej märkbart påverkar andra medlemsstater. 

Skulle dock avtalet och/eller  förfarandet  hindra integrationen mellan medlemsstater,  anses 

13 Ibid p 18
14 Främjande av fri rörelse av varor, tjänster, personer och kapital. Inkluderar även etableringar samt förfaranden 

som medför att konkurrensstrukturen påverkas. Se kommissionens tillkännagivande handeln p 19-20
15 Även  om  den  relevanta  marknaden  anses  vara  nationell  el  mindre,  kan  handeln  påverkas  mellan 

medlemsstater. kommissionens tillkännagivande handeln p 21-22. 
16 Kommissionens  tillkännagivande  handeln p  23.  Se  även  förenade  målen  6/73  och  7/73  Insituto 

Chemioterapico Italiano S.p.A och Commercial Solvents Corporation mot Euopriska gemenskapernas kommission 
REG 1974 s 00223 p 30-35 (hädanefter nämns som Commercial  Solvents 6/73 och 7/73). 85/76 Hoffmann-La 
Roche & Co. AG mot Europeiska gemenskapernas kommission REG 1979 s 00461 p 126 (hädanefter nämns som 
Hoffmann-La Roche 85/76)

17 Kommissionens tillkännagivande handeln p 24
18 Ibid p 25-43 För djupare förklaring av begreppen hänvisas till kommissionens tillkännagivande handeln
19 Ibid p 44-45, se även p 46-57
20 Ibid p 17, se även Hoffmann-La Roche 85/76 p 125-127
21 Wahl: konkurrensförhållanden – om förhållandet mellan EG:s konkurrensrätt och nationell konkurrensrätt s 

215
22 Kommissionens tillkännagivande handeln p 100-109
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förfarandet falla under samhandelskriteriet.23 

2.2 Den relevanta marknaden

Konkurrensrätten  har  sitt  eget  marknadsbegrepp  vilket  skiljer  sig  från  näringslivets  och 

branschorganisationernas  tolkning.  Konkurrensrättsligt  innebär  detta  att  marknaden 

analyseras  med  utgångspunkt  från  den  relevanta  marknaden  för  avgörande  om dominans 

föreligger. Därmed kan en marknad som enligt näringslivet anses tillhöra samma marknad, 

oftast delas in i flertalet olika marknader inom konkurrensrätten.

För  att  erhålla  en  adekvat  marknadsavgränsning  krävs  en  noggrann  bedömning  av  den 

relevanta marknaden, vilket görs genom att dela upp marknaden i två delar, den relevanta 

produktmarknaden (RPM) samt den relevanta geografiska marknaden (RGM). Därefter ges 

en bedömning av olika kriterier i varje enskilt fall. Utgången i ett ärende behöver ej påverka 

utgången  i  ett  annat.  MD  har  i  flertalet  fall  ändrat  KKV  och  Stockholms  tingsrätts 

avgränsning samtidigt bör det vägas in att marknaden är i ständig förändring. 

Baserat på EU-domstolens avgörande har kommissionen utkommit med ett tillkännagivande 

om den relevanta marknaden och definierat marknadsavgränsningar baserat på ”utbytbarhet  

på efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och potentiell konkurrens”24 i förhållande till 

kunders möjlighet att identifiera och skydda sig mot företagets prissättning. Utbytbarheten på 

efterfrågesidan anses  vara  primärt  avgörande.25 Både  statens  offentliga  utredning26 och 

propositionen27 till  den  nuvarande  konkurrenslagstiftningen  hänvisas  till  Kommissionens 

tillkännagivande samt  tidigare  utredningar  och förarbete  gällande bedömning om relevant 

marknad. Denna praxis återfinns såväl i avgöranden från KKV som från Stockholms Tingsrätt 

och MD.

I  Kommissionens  tillkännagivande  beskrivs  en  teoretisk  och  hypotetisk  modell,  SSNIP-

testet28 för att fastställa om konsumenterna uppfattar att företagets produkt är utbytbar eller 

ej.29 Genom att  analysera köparnas reaktion på en liten (5-10%) och varaktig prishöjning, 

besvaras grundfrågan om företaget kan behålla kunderna vid den hypotetiska höjningen. Om 

så  är  fallet  utgör  produkten  en  egen  marknad,  i  annat  fall  innebär  det  att  produkten  är 

utbytbar.30 Det  är  korspriselasticiteten hos  efterfrågan samt  marknadens  omfattning som i 

detta  fall  identifierar  den  ekonomiskt  relevanta  marknaden  och  därmed 

markandsavgränsningen.  Om  kunderna  stannar  trots  prishöjningen  menar  Bishop  att 

23 Ibid p 77-94,
24 Kommissionens tillkännagivande om definition av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning 

(97/C 372/03) EGT nr C 372, 9.12.1997 s 0005-0013 (hädanefter nämns som kommissionens tillkännagivande 
relevant marknad) p 13

25 SOU 2006:99 s 127, Prop 2007/08:135 s 71 
26 SOU 2006:99 s 127-128 
27 Prop 2007/08:135 s 70-71 
28 ”Small but significant non-transitory increase in price” kallas även ”the Hypothetical Monopolist Test” eller 

”5%-Testet”. 
29 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 15-19
30 Olsson: Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten s 91f
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marknaden är värd att monopolisera.31 Testet lämpar sig för bedömning av både RPM och 

RGM, men har fått  åtskillig kritik i  doktrinen på grund av dess användbarhet  är  svår att 

tillämpa i praktiken.32 Trots detta har testet erhållit ett stort stöd inte bara i EU utan i större 

delen av världen.33

Det framgår tydligt att marknadsavgränsning är svårorienterad och beroende av metod samt 

dess tillämpning erhålls olika resultat. En för snäv avgränsning kan innebära att dominans 

förekommer, oavsett om den existerar i realitet eller ej. Å andra sidan innebär en för generös 

avgränsning att dominans ej förekommer, även om så är fallet. Om företagen tydligt utför en 

åtgärd som är oförenligt med konkurrensreglerna är det oftast ej nödvändigt att bestämma 

omfattningen av den relevanta marknaden.34

2.2.1 Den relevanta produktmarknaden

Genom att bedöma en produkt utifrån vissa specifika kriterier i hänseende till produktens eller 

tjänstens  substituerbarhet  såsom egenskaper,  användningsområde  hos  användare,  funktion, 

pris, priselasticitet  och konsumentmönstret erhålls den relevanta produktmarknaden. Vilket 

framkommer  ur  Kommissionens  egna  riktlinjer35,  aktuell  svensk  rätt36 och  EU-praxis. 

Avgörandet i  United Brands är idag av principiell  betydelse. EU-domstolens bedömning i 

detta  ärende  var  att  bananer  utgör  en  egen  produktmarknad,  vilket  ej  är  en  del  av  den 

allmänna färskfruktmarknaden. Beslutet grundades på de egenskaper som stenfrukten besitter, 

som övrig färskfrukt saknar.  EU-domstolen bedömde att  någon långvarig korselasticitet  ej 

fanns samt att konsumenternas efterfrågan ej var utbytbar med annan färskfrukt.37 Bananens 

smak,  konsistens  och  avsaknad  av  kärnor  i  förhållande  till  lätthanterlighet  och  konstant 

produktionsnivå medför att äldre, barn och sjuka får ett varaktigt behov.38 Doktrinen har dock 

ifrågasatt bedömningen av att avsaknaden av tänder kunde fälla United Brands, problemet 

kallas the toothless fallacy och anses vara en av nackdelarna med SSNIP-testet.39 

Utbytbarheten,  vilken  är  den  primära  marknadsavgränsningen,  baserat  på  företagens 

inflytningsmöjlighet  över  tid  och  deras  möjlighet  att  påverka  produktens  pris40,  kan  även 

fastställas  där  både  konkurrensvillkoren  och  marknadens  utbuds-  och  efterfrågestruktur 

bedöms. Den viktigaste frågeställningen är om kunden inom tillräcklig kort tid kan skydda sig 

31 Bishop & Walker: The economics of EC competition law: concepts, application and Measurement s 111
32 Bernitz:  Konkurrens på reglerade marknader: hur långt kan konkurrenslagen tillämpas? s 54f , Bishop & 

Walker:  The  economics  of  EC  competition  law:  concepts,  application  and  Measurement s  131ff,  Olsson: 
Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i  konkurrensrätten s 93ff,  Korah:  An Introductory Guide to EC 
Competition Law and Practice s 116

33 Olsson: Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten s 91
34 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 52, Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 101
35 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 7. 
36 SOU 2006:99 s127, Prop 2007/08:135 s 70f
37 27/76  United  Brands  Company  et  United  Brands  Continentaal  BV  mot  Europeiska  gemenskapernas 

kommission REG 1978 s 00207 (hädanefter nämns som United Brands 27/76) p 20-34. I p 28 framkommer dock 
att i Tyskland var bananen till viss del utbytbar med persikor och bordsdruvor. 

38 United Brands 27/76 p 31. Äldre, barn och sjuka kunde tillgodose sitt behov av färskfrukt genom att mosa 
bananen.

39 för mer information se Olsson: Marknadsbegreppets innebörd och utveckling i konkurrensrätten s 93ff
40 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 13, 20-23, jft United Brands 27/76 p 27-34
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mot en prishöjning.41 I Michelin mot Kommissionen diskuteras detta. RPM ansågs påverkas 

av  elasticiteten  i  utbudet  gällande  däcktyp  och  däckdimension  samt  skillnaderna  mellan 

konsumtions-  och  distributionsförhållanden,  bland  annat  saknades  väsentliga  skillnader 

mellan olika däcktyper och däckdimensioner för slutkunden.42 

I Månadens Bok konstaterade MD att pocketböcker utgör en egen RPM skild från inbundna 

böcker,  tidsskrifter,  tidningar och liknande.  Avgränsningen grundades  på flertalet  kriteriet 

såsom prisskillnader,  tillgänglighet och utformning.43 Således tillhör  samma bok men med 

olika utseende två olika RPM, även om konsumenten läser samma berättelse.  Avgörandet 

kan jämföras med Swerock AB där bergkross och naturgrus till viss begränsad omfattning 

anses vara utbytbara med varandra samt att prisnivån var någorlunda samma, produkterna 

ansågs konkurrera med varandra och tillhöra samma RPM.44 Hur stor prisskillnaden bör vara 

finns det inga incitament för.45 

2.2.2 Den relevanta geografiska marknaden

Utöver  kundernas  och  konsumenternas  möjlighet  till  utbytbarhet  är  det  även  viktigt  att 

identifiera de hinder som skall övervinnas för att efterfrågan av den aktuella produkten eller 

tjänsten skall  kunna tillhandahållas.  Avgränsningarna bygger  på olika fakta i  varje ärende 

samt ser annorlunda ut inom olika branscher varpå resultatet blir olika.  Att utgå från att en 

viss produkt automatiskt tillhör en speciell RGM även om RPM är samma ger ej en adekvat 

bedömning.46

I både förarbeten och tillkännagivandet47 samt ovanstående rättspraxis avgränsas RGM utifrån 

bedömningen  av  RPM  tillsammans  med  en  ekonomisk  vinkling  och  definieras  som  att 

”omfatta  det  område  inom  vilket  de  berörda  företagen  tillhandhåller  de  relevanta  

produkterna  eller  tjänsterna,  inom  vilken  konkurrensvillkoren  är  likartade  och  som  kan  

skiljas från angränsande geografiska områden framför allt på grund av väsentliga skillnader  

i konkurrensvillkoren”.48 Dessutom skall förfarandet ske inom gemenskapen eller väsentlig 

del av denna. Att bedöma RGM först är troligtvis svårt eftersom produkten är den primära 

efterfrågan. 

Företagets likheter och skillnader skall bedömas utifrån förhållandet till konkurrensvillkoren. 

Området för bedömning kan vara brett, i vissa fall täcker det hela gemenskapen, hela världen, 

bara ett fåtalet länder, ett land eller en region och i vissa fall endast en flygplats eller en hamn. 

41 detta gäller både inom RPM, dvs välja en annan produkt, samt RGM, gå över till ett annat geografiskt område 
och anlita en annan leverantör. Mer om detta under rubrik 2.2.2

42 322/81 NV Nederlandsche Banden Industrie  Michelin mot  Europeiska gemenskapernas kommission REG 
1983 s 03461 p 36-37, 44 för kunden är det svårt att bedöma olika sorters däcktyper och dimensioner. (hädanefter 
nämns som Michelin 322/81)

43 MD 2002:5 Svenska bokhandlarföreningen mot Månadens Bok, Bonnierförlagen AB/Nordstedts Förlag AB, 
Bokförlaget Forum AB, Perigab AB HB (hädanefter nämns som MD 2002:5 Månadens bok) s 13-14

44 MD 2001:11 Swerock AB mot  Konkurrensverket  (hädanefter  nämns som MD 2001:11Swerock)  s 14-15 
prisnivån mellan de olika produkterna anses vara lika

45 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 111
46 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 25-27
47 SOU 2006:99: s 127, prop 2007/08:135 s 71, Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 28-30 
48 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 8
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Utöver detta kan även både rättsliga handels- och etableringshinder såsom tullar, licenser och 

tillstånd,  och faktiska hinder,  såsom transportkostnader begränsa bedömningen av RGM.49 

Inom den svenska rättspraxisen avgränsas i regel RGM till innanför Sveriges gränser trots att 

marknaden  har  en  internationell  dimension  vilket  kommer  diskuteras  under  kommande 

kapitel.50 

I  United  Brands  ansågs  sex  av  de  nio  aktuella  länderna  tillhöra  en  gemensam marknad. 

Orsaken till avgränsning berodde delvis på att de dåvarande importregleringarna medförde 

väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren.51 I Michelin bedömde EU-domstolen att villkoren 

var lika för samliga ekonomiska aktörer på den nederländska marknaden.52 

För att  konkurrera på lika villkor krävs även att  transportkostnaderna och möjligheten till 

transport inkluderas i beräkningen. I Swerock AB ansåg MD att företaget inom en fyra mils 

radie från Angeredstäktet kunde bära kostnaderna för transporter och kunde inom denna radie 

konkurrera på lika villkor.53 RGM koncentrerades därmed till en radie på fyra mil.

Ett annat viktigt utgångsläge är konsumenters rörlighet eftersom de kan, om produkten har ett 

relativt  högt  värde,  gå  utanför  det  geografiska  området  för  inköp.  Här  har  även 

transportkostnader  och  möjlighet  till  leverantör  stor  betydelse.  I  Kommissionens 

tillkännagivande  skall  sammanställning  av  efterfrågans  särdrag  fastställas.54 Vilket  är 

beroende av om konsumenterna är benägna att vid prisförändringar substituera med produkter 

från andra geografiska områden, vilket är den primära frågan vid marknadsavgränsningen. 

Avgränsningen är i sig ingen exakt vetenskap utan olika resultat kan framkomma beroende på 

hur avgränsningen sker. MD framhåller att de olika resultaten kan var för sig vara korrekta.55 

2.3 Dominansbegreppet

Efter  fastställandet  av RPM och RGM bedöms  företagets  dominans56 inom den relevanta 

marknaden.  I  EU-domstolsbeslut  kännetecknas  och  definieras  dominansbegreppet  utifrån 

flertalet  olika kriterier,  vilket  kommissionen senare gjort  gällande som en marknadsmakt. 

Marknadsmakten beskrivs både i Hoffmann-La Roche57 samt i United Brands58att den som 

kan  agera  oberoende  av  andra  aktörer59 på  marknaden  är  dominant.  Kriterierna  eller 

49 jfr p 30 och 48-50 i Kommissionens tillkännagivande relevant marknad och United Brands 27/76 p 55-56
50 ett av de mest kända är dnr 1625/93 AGA AB, gällande ett speditionssamarbete mellan Schweiz och Sverige, 

där  RGM ansågs  endast  utgöra  av  Sverige.  Eftersom jag  valt  att  läsa  detta  rättsfall  på  internet  återfinns  ej 
sidonumrering utan aktuell information återfinns i 4.e stycket under rubriken ”Konkurrensverkets skäl”.

51 United Brands 27/76 p 36-57, speciellt p 44
52 Michelin 322/81 p 26
53 MD 2001:11Swerock s 15
54 Kommissionens tillkännagivande relevant marknad p 29. Jfr med p 46: ”Efterfrågans särdrag är betydelsen 

av nationella och lokala preferenser, kundernas aktuella inköpsmönster, produktdifferentiering/varumärken m.m”.  
55 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 101
56 Dominans har, beroende på inom vilket ämne man diskuterar, olika betydelser. Inom handelsrätten saknas det 

även en skala för att jämföra om dominans förekommer eller ej.
57 Hoffmann-La Roche 85/76 p 38
58 United Brands 27/76 p 65
59 Konkurrenter, kunder och konsumenter.
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faktorerna, som var för sig inte behöver innebära dominerande ställning, kan i kombination 

medföra  att  fenomenet  uppstår.  Avgörandet  om dominans  förekommer  är  hur  företaget 

förhåller sig till utbud, produktion, kvalité på produkten, priser och innovation samt om deras 

förhållningssätt  medför  en  negativ  påverkan  hos  konsumenterna.  Marknadens 

konkurrensstruktur är därmed avgörande för begreppet.60 Företagets marknadsandelar61, men 

även  dess  finansiella  styrka,  insatsvaror,  eventuella  inträdeshinder,  teknologi  och 

patenträttigheter kan vara avgörande. Viktigt att ta med i beräkning är närliggande och/eller 

besläktade  vertikala  respektive  horisontella  marknader.62 Hur  köpmaktens  struktur  ser  ut, 

framförallt hur höga etableringskostnader blir för företag att nyetablera sig inom marknaden, 

är avgörande.63

Företag med stor marknadsandel, kan i vissa fall ej agera oberoende av kunder som innehar 

tillräcklig  förhandlingsstyrka.64 Detta  var  fallet  i  Ekforsbolagen65,  där  MD  ansåg  att 

Ekforsbolagen  hade  ett  faktiskt  monopol.  Men  kommunerna66,  som  i  detta  fall  var 

monopson67,  missbrukade  sin  köpmakt,  då  de  bland  annat  ej  erlade  de  belopp  som 

Ekforsbolagen  krävde.  MD  bedömde  att  Ekforsbolagen  ej  missbrukade  sin  dominerande 

ställning,  eftersom  det  fanns  möjlighet  för  kommunerna  att  själva  uppföra  gatu-  och 

vägbelysningsanläggningar till rimliga investeringskostnader.68 

Marknadsdominans indelas i regel i två grupper, ensam dominans eller kollektiv dominans, 

vilket bygger på att flertalet företag innehar väsentlig del av marknaden.69 Detta kommer ej att 

diskuteras  vidare  i  uppsatsen.  När  dominans  är  konstaterad blir  nästa  fråga om missbruk 

föreligger.

2.3.1 Faktiskt och rättsligt monopol

Under de senaste decennierna har flertalet olika statliga monopol avreglerats i Sverige men 

marknaden domineras fortfarande av företag som innehar en stark och dominerade ställning. 

Det  är  viktigt  för  dessa  företag att  ej  missbruka  sin  marknadsposition på ett  sätt  som är 

oförenligt  med  2:7  KL  och/eller  art  102  i  EUF.  Flertalet  av  de  tidigare  monopolisterna 

innehar idag även ett så kallat faktiskt monopol. Den viktigaste skillnaden mellan det rättsliga 

och faktiska monopolet är det lagstadgade skydd vilket den förstnämnda marknaden har. Det 

60 Kommissionens  tillkännagivande  relevant  marknad p  10.  Kommissionens  meddelande  ”vägledning  om 
kommissionens prioriteringar vid tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget på företags missbruk av dominerande 
ställningen  genom  utestängande  åtgärder”,  (2009/C  45/02) p.  10-12  (hädanefter  nämns  som  kommissionens 
vägledning vid utestängande åtgärder)

61 Vid marknadsandelar överstigande 50% presumeras dominans. 
62 http://www.kkv.se/t/Page____362.aspx
63 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 162
64 Kommissionens vägledning vid utestängande åtgärder p. 18
65 MD 2007:26 Övertorneå kommun, Haparanda kommun mot  Ekfors  Kraft  Ab,  Ekfors  Energi  AB, EKfors 

Mark och Linjebyggnad AB, Storstark AB (hädanefter nämns som MD 2007:26 Ekforsbolagen)
66 Myndighetsutövning räknas i regel ej som näringsidkare, men i samband med avtal är fallet ej så. Bernitz: 

Konkurrens på reglerade marknader: hur långt kan konkurrenslagen tillämpas?  s 31
67 MD 2007:26 Ekforsbolagen s 19
68 Ibid s 28
69 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 1.204-1.213 

19

http://www.kkv.se/t/Page____362.aspx


är  i  vissa  fall  staffbart70 om  en  näringsidkare  gör  intrång  på  området  som det  rättsliga 

monopolet täcker. Detta är ett skydd som ett företag med faktiskt monopol saknar. Inom det 

sistnämnda marknadsområdet skulle det teoretiskt sett vara möjligt med fri konkurrens, dock 

påverkas  konkurrensmöjligheterna  av  olika  hinder.  Några  av  dessa  hinder  kommer  att 

diskuteras längre fram.

Ett företag med faktiskt monopol innehar en dominerande ställning, vilket i sig är tillåtet, det 

är först när företaget på ett otillbörligt sätt utnyttjar denna ställning som reglerna i 2:7 KL 

och/eller art 102 EUF träder i kraft. 

2.4 Missbruksbegreppet 

I  art  102  EUF  och  2:7  KL  finns  flertalet  kriterier,  som  exemplifierar  missbruk  av 

dominerande ställning, vilket är oförenliga med både svensk och europeisk konkurrensrätt.71 

Utöver ovannämnda villkor kan andra former av utnyttjande vara oförenliga med förbuden 

och också utgöra missbruk,  oavsett  om syftet  är  ekonomisk  vinning eller  ej.72 Dessa  kan 

uttrycka  sig  i  olika  former,  såsom  diskriminerande  villkor,  överprissättning, 

kombinationserbjudanden,  leveransvägran,  begränsning  av  marknaden  eller  produktionen 

samt begränsning av möjligheten för teknisk utveckling.73 Missbruket bestäms i avseende till 

dominansbegreppet, företags ekonomiska ställning samt dess agerande att hindra en effektiv 

konkurrens  oberoende  av  förhållandet  till  konkurrenter,  kunder  och  konsumenter. 

Kommissionen  har  i  TetraPak74 klarlagt  att  en  åtgärd  kan  utgöra  missbruk  även  om den 

konkurrensbegränsande  effekten  ej  har  inträffat.  Det  räcker  med  att  förfarandet  är  att 

tillkännage sin avsikt med en viss åtgärd för att den skall utgöra ett missbruk.75 Formerna för 

missbruket kan delas in i tre olika typer: exploaterande, exkluderande och/eller strukturellt 

missbruk.76

2.4.1 Exploaterande (utnyttjande) missbruk 

Tillämpningen  av  diskriminerande  villkor,  det  vill  säga  olika  villkor  för  likvärdiga 

transaktioner, medför i regel konkurrensbegränsningar. Den part som erhåller bättre villkor 

gynnas  på  den  andres  bekostnad.  De  diskriminerade  villkoren  kan  bestå  av  olika 

prisdiskrimineringar,  oskäliga  avtalsvillkor  samt  begränsningar  av  marknaden,  teknisk 

70 Ex enligt 11:3 Alkohollagen (2010:1622) kan den som säljer sprit som strider mot bestämmelserna i lagen, 
blir dömd till böter eller maximalt 2 års fängelse. 
71 ”Missbruket  kan  särskilt  bestå  i  att:  a)  direkt  eller  indirekt  påtvinga  någon  oskäliga  inköps-  eller  

försäljningspriser eller andra oskäliga affärsvillkor, b) begränsa produktion, marknader eller teknisk utveckling  

till nackdel för konsumenterna, c) tillämpa olika villkor för likvärdiga transaktioner med vissa handelspartner,  

varigenom dessa får  en konkurrensnackdel,  d) ställa villkor för att  ingå avtal att  den andra parten åtar sig 

ytterliggare förpliktelse som varken till sin natur eller enligt handelsbruk har något samband med föremålet för  

avtalet.”

72 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 165
73 Detta är bara ett fåtal exempel.
74 C-333/94 P Tetra Pak International SA mot Europeiska gemenskapernas kommission REG 1996 s I-5951 p 44
75 MD 2007:26 Ekforsbolagen s 21
76 Wahl:  Konkurrensskada – skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:S konkurrensregler och den svenska  

konkurrenslagen s 343
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utveckling  och  produktion.  Det  tre  sistnämnda  kan  även  delas  in  i  exkluderande  eller 

strukturellt missbruk. Exempel på produktionsbegränsning är att höja priserna samtidigt som 

företaget  minskar  produktionsvolymen  och  marknadens  konkurrensförhållanden  ändras. 

Exploateringen  kan  även  kännetecknas  av  att  marknadens  konkurrensförhållanden  ej 

påverkas, utan det räcker med att konkurrenter och/eller konsumenterna på ett otillbörligt sätt 

påverkas. 77

2.4.1.1 Diskriminerande prissättning

Exploaterande  missbruk  kan  bestå  av  olika  villkor  för  samma  transaktioner  som  ger 

samarbetspartner olika för- respektive nackdelar. Detta kan ske bland annat med olika rabatt- 

och bonussystem. Rabatter i sig är tillåtna under förutsättning att de har en saklig grund. I 

såväl  Michelin78 och  British  Airways79 diskuteras  frågan  kring  lojalitetsrabatt.  Denna 

rabattform har till syfte att på ett otillbörligt sätt skapa en lojalitetskänsla hos kunden så att 

denna fortsätter  sitt  samarbete  med det  dominerande  företaget.  Detta  leder  i  regel  till  att 

konkurrensen  utesluts  och  att  marknaden  snedvrids.  Prisdiskrimineringen  kan  även 

förekomma i olika kombinationer. I Tekniska verken i Linköping var omställningskostnader 

för  kunder  som ville  byta  uppvärmning  från fjärrvärme  för  hög,  vilket  hindrade  kunders 

substitutionsmöjlighet. 80 

Överprissättning  är  en  annan  typ  av  prisdiskriminering,  vilket  oftast  uppkommer  på 

monopolliknande marknader. Det är i sig tillåtet att tillämpa olika prisnivåer i olika avtal, 

däremot  måste  det  dominerande  företaget  beakta  sitt  agerande.  Oskäligt  höga  prisnivåer 

försvårar för nya aktörer att etablera sig på marknaden och ingripande med stöd av art 102 

och/eller 2:7 KL kan bli aktuellt.81

2.4.2 Exkluderande (uteslutande) och strukturellt missbruk

De två andra missbruken är mer sammanlänkade med varandra. Det strukturella missbruket 

syftar på att förändra marknadsstrukturen och anses vara en specialform av det exkluderande 

missbruket. Exkluderingen av konkurrenten gör att konkurrensen begränsas. Detta kan ske på 

olika sätt. Ett är exklusiva avtal men även underprissättning, där det dominerande företaget 

erbjuder kunder ett pris som genomsnittligen understiger de kostnader82 som företaget har, 

kan förekomma. Syftet är att på sikt minska konkurrenternas vinstmarginal eller utesluta dem 

från marknaden.83 

77 Ibid  s 343ff, 215
78 Michelin 322/81 p 91
79 T-219/99 British Airways  plc mot  Europeiska gemenskapernas kommission,  Virgin Atlantic Airways  Ltd 

REG 2003 s II-05917 p 241-244, 246-249, 263. 
80 Dnr 533/1998 Tekniska verken i Linköping AB 
81 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 592-593
82 Gäller både vid rörliga kostnader och/eller totala kostnader. 
83 Wahl:  Konkurrensskada – skadeståndsansvar vid överträdelse av EG:S konkurrensregler och den svenska  

konkurrenslagen s 353ff se även Wahl:  konkurrensförhållanden – om förhållandet mellan EG:s konkurrensrätt  
och nationell konkurrensrätt s 213f
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2.4.3 Leveransvägran

Ett dominerande företag kan i vissa fall bli skyldigt att leverera till befintliga kunder. Detta 

var  fallet  i  Commercial  Solvents.  Företaget,  som  hade  dominerande  ställning  inom 

råvarumarknaden,  reserverade  råvaror  för  egen  produktion  varpå  risken  att  eliminera 

konkurrensen  förelåg.84 Leveransvägran  är  dock  tillåtet  om  det  finns  en  tillräcklig 

utbudskonkurrens, vilket EU-domstolen konstaterade i Michelin.85 Leveransvägran sett ur ett 

perspektiv baserat på doktrinen kring nödvändiga nyttigheter kommer att diskuteras vidare i 

avsnitt 3.4.2.

84 Commercial Solvents 6/73 och 7/73 p. 25
85 Michelin 322/81  p 57
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3. Allmänt om nödvändiga nyttigheter 

Inom EU råder avtalsfrihet, företagen har därmed möjlighet att ingå eller avstå att ingå avtal. 

Rättsväsendet och doktrinen inskränker denna avtalsfrihet eftersom företag som innehar en 

nödvändig nyttighet i vissa fall kan bli tvingade att ingå avtal. Är det rimligt att andra skall få 

bestämma  över  investerarna  och  uppfinnarna,  för  att  på  sikt  främja  konkurrensen  och 

avtalsfriheten på längre sikt? I  detta  kapitel  kommer  läran om nödvändiga nyttigheter  att 

brytas ner i mindre beståndsdelar och förklaras utifrån gällande praxis. 

3.1 Problematiken och dess betydelse

Essential facilities,  nödvändiga nyttigheter eller oumbärliga resurser,  består av exempelvis 

råvaror,  immateriella  rättigheter  och  infrastruktur  såsom  hamnar,  flygplatser,  elnät  och 

telefonnät, vilka ett eller flera företag har total ensamrätt till. Dessa nödvändiga nyttigheter är 

avgörande för att även andra företag skall kunna bedriva sin verksamhet, därmed besitter de 

företag som är innehavare av resursen i regel ett faktiskt eller rättslig monopol. 

Problematiken  kring  nödvändiga  nyttigheter  har  vuxit  fram  inom  den  amerikanska 

antitrusträtten, för  att  sedan exporteras världen över.  Första gången som den amerikanska 

domstolen tog upp denna problematik var enligt Sullivan och Hovenkamp86 för snart 100 år 

sedan.  Domstolen  fastställde  att  avgiftsbelagda  broar  och  lastanläggningar  över 

Mississippifloden, vilka drevs av flera järnvägsbolag i form av joint venture, skulle delas med 

andra bolag som behövde anläggningar för att transportera sin last. Men begreppet essential 

facilities karaktäriserades först över ett halvsekel senare av domstolarna som 1) is essential to  

the plaintiff’s competitive survival, 2) cannot practically be duplicated, 3) can be used by the  

plaintiff without interference with the defendant’s use.87

Inom EU-rätten nämns begreppet första gången88 samt dess förhållande till 102 EUF i Stena 

Sealink som  ”An undertaking which occupies a dominant position in the provision of an  

essential facility and itself uses that facility (i. e. a facility or infrastructure, without access to  

which  competitors  cannot  provide  services  to  their  customers),  and  which  refuses  other  

companies  access  to  that  facility  without  objective  justification  or  grants  access  to 

86 Sullivan & Hovenkamp:  Antitrust  law, Policy and procedure s  661 med hänvisning till  United States v. 
Terminal R.R Ass’n , 224 U.S. 383 (1912)

87 Sullivan & Hovenkamp: Antitrust law, Policy and procedure s 661 med hänvisning till Hecht v. Pro-Football 
Inc., 570 F.2d 982 (D.C.Cir. 1977) 

88 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 188
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competitors only on terms less favourable than those which it gives its own services, infringes  

Article [102] if the other conditions of that Article are met. An undertaking in a dominant  

position may not discriminate in favour of its own activities in a related market. The owner of  

an essential facility which uses its power in one market in order to protect or strengthen its  

position in another related market, in particular, by refusing to grant access to a competitor,  

or  by  granting access  on less  favourable  terms than those of  its  own services,  and thus  

imposing a competitive disadvantage on its competitor, infringes Article [102].”89  

Begreppet vidareutvecklades av EU-domstolen i Bronner. Domstolen gick vidare in på tre 

olika  resurser.  Vid  leverans  av  råvaror  respektive  tillhandahållande  av  tjänster  ansågs 

missbruk föreligga vid:

1) Råvaran eller tjänsten är oundgängliga för företags verksamhet, samt

2) Beteendet medförde eliminering av konkurrensen.90

Innehav av särskilda immaterialrättigheter bedömdes liknande men domstolen tillade: 

1) Att  särskilda omständigheter  gjorde att  ”vägran förhindrade tillkomsten av en ny  

produkt för vilket det fanns en potentiell efterfrågan hos konsumenten”, samt

2) Att förfarandet medförde utestängande av all konkurrens på marknaden.91

Bronner, en mindre österrikisk tidningsdistributör, önskade tillgång till den distributionstjänst 

som Mediaprint  var  innehavare  till.  Domstolen  fastslog att  distributionstjänsten ej  var  en 

nödvändig nyttighet, utan att Bronner själva kunde bygga upp ett parallellt system. Vidare 

framhöll  domstolen  att  Mediaprints  vägran  ej  utgjorde  ett  missbruk  baserat  på  följande 

förutsättningar: 1) utdelningstjänsten eliminerade ej all konkurrens på marknaden, 2) vägran 

var objektiv berättigad, 3) tjänsten var ej oumbärlig för att andra företag skulle kunna bedriva 

sin verksamhet.92

Inom  svensk  praxis  förklarar  MD  kriterierna  som  uppfyller  nödvändig  nyttighet  i 

Ekforsbolagen:

• ”sådana  varor  och  tjänster  eller  andra  nyttigheter  som är  oundgängliga  för  att  

företag ska kunna bedriva verksamhet på en viss marknad.” samt 

• ”måste finnas tekniska, rättsliga eller ekonomiska hinder som gör det omöjligt, eller i  

vart fall orimligt svårt, för företag att bedriva verksamhet på marknaden, om de inte  

får tillgång till en viss vara, tjänst eller annan nyttighet.”93

89 94/19/EC Kommissionens beslut Sea Containers mot Stena Sealink EGT nr L 15, 18.1.1994. p 66-67 Stena 
Sealink  kontrollerade  och  bedrev  färjeverksamhet  i  Holyhead,  Storbritanien.  Sea  Containers  bedrev 
färjeverksamhet  och  hävdade  att  Stena  Sealink  genom olika  åtgärder  försvårade  Sea  Containers  verksamhet. 
Kommissionen bedömde att Stena Sealink missbrukade sin dominerade ställning.

90  C-7/97 Oscar Bronner  GmbH & co. KG mot Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & co. KG, 
Mediaprint Zeitungsvertriebsgesellschaft mbH & Co. KG, Mediaprint Anzeigengesellschaft mbH & Co.. KG REG 
1998 s I-07791 p 37-38. (hädanefter nämns som Bronnier C-7/97)

91 Ibid p 39-40
92 Ibid p 41-47
93 MD 2007:26 Ekforsbolagen s 22
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Den marknadsdominans som företag med innehavare av nödvändig nyttighet anses ha medför 

en  strukturell  konkurrensbegränsning.  Denna  begränsning  återspeglar  tillsammans  med 

försäljningsvärdet företagets styrkeposition. Därmed är RPM och RGM för ett företag med 

tillhandahåller nödvändiga nyttigheter intressant ur ett tredje man perspektiv. I samband med 

marknadsavgränsningen inom område stöter man i regel på olika svårigheter. Speciellt sker 

detta  inom  området  för  tjänster,  eftersom  avgränsningarna  till  större  del  är  geografiskt 

indelade och mer beroende av infrastruktur och nätverk än vad produkter är. Problematiken 

kommer att diskuteras allteftersom. 

3.2 Upstream och downstream

Inom doktrinen diskuteras fenomenet nödvändiga nyttigheter som upstream och downstream, 

där upstream-marknaden består av infrastruktur och downstream-marknaden kräver att man 

har  tillgång  till  upstream-marknaden.  Upstream-företag  kan,  genom  att  begränsa 

konkurrensen, strida mot  102 EUF och 2:7 KL94 och anses genom sitt  förfarande hämma 

konkurrensmöjligheterna. Förhållandet mellan företag inom de olika marknaderna är ett av 

huvudproblemen inom området nödvändiga nyttigheter. Doktrinen menar att tillträdet till en 

nödvändig nyttighet skall tolkas restriktivt för att undvika att företag utnyttjar andra företag 

som byggt upp infrastruktur på en konkurrensutsatt marknad. Vilka möjligheter har upstream-

företaget för att  skydda sina intressen då kunden även blir en konkurrent? Kan upstream-

företaget neka leverans och hur stor effekt har detta på marknaden? I Jones/Sufrin beskrivs tre 

faktorer  som  tillsammans  ger  en  uppfattning  om  marknadspåverkan  i  samband  med 

leveransvägran: 1) köparen kan erhålla produkten eller tjänsten från annan, 2) om det finns 

fler  downstream-konkurrenter,  samt  3)  hur viktig är  produkten eller  tjänsten för köparens 

verksamhet?95 

3.3 Infrastruktur som nödvändig nyttighet

Infrastruktur96 som begrepp är anläggningar och olika nätstrukturer, där stora investeringar 

har satsats, för att dagens samhälle skall fungera.  Oftast är det staten eller kommunerna som 

ansvarar för uppbyggnaden eftersom detta ger omfattade stordriftsfördelar för hela samhället. 

För att vissa företag skall kunna bedriva sin verksamhet behövs tillgång till en infrastruktur 

och/eller  nätstruktur  för  tillhandahållandet  av  tjänsterna  eller  produkterna.  Området,  där 

infrastrukturen och/eller nätstrukturen behövs, har oftast en geografisk dimension eftersom 

tillhandahållandet  sker  mellan  två  angivna  platser  och  utgör  därmed  en  egen  relevant 

marknad.  Idag har  flertalet  av dessa  marknader  avreglerats,  men  etableringsmöjligheterna 

förblir  i  regel  begränsade  eller  icke-existerande.  Förhållandet  mellan  upstream-  och 

downstream-företagen  blir  märkbar  inom  konkurrensrätten.  Såväl  den  svenska  som  den 

europeiska praxisen inom detta område är omfattande. Nedan kommer kortare presentationer 

94 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 187f
95 Jones & Sufrin: EC Competition Law s 398
96 Infrastruktur är olika system framför allt för att transportera varor, personer, energi och information. Några 

andra exempel  är bebyggelse,  fastighetsstruktur,  lagar,  vägar,  järnvägar,  energisystem,  vatten- och avloppsnät. 
Epost, intranät och fysisk säkerhet, se vidare på http://sv.wikipedia.org/wiki/Infrastruktur eller Melin:  Juridikens 
begrepp s 203
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av  tre  olika  infrastrukturområden,  i  det  fjärde  området  görs  en  djupare  indelning  av 

transportområdet,  för  att  sedan avslutas  med  en redovisning och  analys  av  rättsfall  inom 

flygtransportmarknaden. Marknaderna har särskild lagstiftning både i EU och i Sverige, vissa 

av dessa kommer att nämnas.97

3.3.1 Energimarknad

Marknaden  består  delvis  av  el,  fjärrvärme  och  naturgas.  Den  tidigare  reglerade  svenska 

elmarknaden bestod av koncessionsområden, där innehavaren hade ensamrätt att tillhandhålla 

el  och elleverantören fick en dominerande monopolställning. Innan avregleringen saknade 

kunderna möjligheten att  välja elleverantör.98 I  Isover mot  NSSHE utgjorde den relevanta 

marknaden av tillhandhållande av högspänningsnät för  överföring av el  inom det aktuella 

koncessionsområdet.  NSSHE hade genom sitt  innehav en monopolistisk ställning.  Genom 

leveransavstängning hindrade NSSHE Isover från den nödvändiga nyttigheten, tillgång till 

elnätet, och förfarandet stred mot konkurrensreglerna.99

3.3.2 Telekommunikation

Marknadsområdet  för  telekommunikation  innehåller  förutom  telefoni  även  elektronisk 

kommunikation,  såsom  Internet  och  TV-sändningar,  samt  är  en  del  av  den  offentliga 

marknaden. Större delen av denna marknad bygger i regel på upphovsrätten, speciellt inom 

TV- och filmområdet, vilket lämnas hädan.100 Avgörande för denna marknad är downstream-

företagens  accessnät  Kommissionen  har  tillkännagivit  riktlinjer  bland  annat  gällande 

nödvändiga  nyttigheter  och  när  upstream-företagen  är  skyldiga  att  öppna  accessnätet  för 

tredje  part.101 Ett  av  de  mest  uppmärksammade  avgörandet  är  Bronner,  vilket  återfinns  i 

kapitel 3.1

3.3.3 Postmarknaden

Infrastrukturen inom postmarknaden består av att leverera försändelser från leverantörer till 

mottagare.  Investeringarna  är  omfattande,  oftast  rikstäckande,  nät  vilket  medför  stora 

kostnader, varpå tillträdeshinder kan anses vara höga. Det offentliga företaget Deutsche Post 

AG hade som monopolist tagit ett omotiverat oskäligt högt pris vid internationell brevpost.102 

I  Postens  postboxanläggningar  bedömde  KKV att  Posten som dominant,  även om posten 

saknade  monopol,  ej  missbrukade  sin  ställning  gällande  villkor  för  tillträde  av 

postboxanläggningarna.  ”Postens postboxsystem är uppbyggt under ett antal år då Posten  

97 Hänvisning till Energimarknadsinspektionen, Post- och Telestyrelsen samt transportstyrelsen för  information 
om riktlinjer och lagstiftning.

98 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 121
99 MD 2002:11 Saint-Gobain Isover AB mot Nordvästra Skåne Södra Hallands Energi AB s10f (hädanefter 

nämns som MD 2002:11 Isolver)
100 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 13.13-14, 13.26, 13.61, 13.143-145, läs gärna kapitel 13 för mer 

information  kring  upphovsrätten  i  förhållande  till  TV-  och  filmindustrin  samt  övriga  områden  inom 
telekommunitkationmarknaden.

101  Kommissionens tillkännagivande om tillämpning av konkurrensreglerna på tillträdesavtal inom telesektorn – 
Ramen, relevanta marknader och principer EGT nr C 265, 22/01/1998 s 0002-0028 p 87-98. 

102 2001/892/EG Kommissionens beslut i Deutsche Post AG – innehållande av internationella postförsändelser 
EGT nr L 331, 15.12.2001, s 40 p 155-167 (hädanefter nämns som Deutsche Post 2001/892/EG)
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verkar i skydd av en monopollagstiftning. Investeringen i denna infrastruktur är således inte 

resultatet  av  kommersiella  beslut  och  risktagande  på  en  konkurrensutsatt  marknad.  Det  

faktum att Posten efter avregleringen ensamt besitter systemet innebär inte att Posten skall  

kunna utnyttja denna konkurrensfördel för att stärka eller bevara sin dominerande ställning  

på efterföljande marknad.”103 I egenskap av både upstream- och downstream-företag ansåg 

KKV att Posten var skyldiga att tillåta andra aktörer nyttja resursen, vilket var nödvändig för 

att konkurrenterna skulle kunna bedriva sin verksamhet. KKV ansåg dock inte att Postens 

villkor för tillträdet var oskäliga eller diskriminerande, missbruk förelåg ej.104

3.3.4 Transportmarknaden

Transportmarknaden präglas av köparens behov, eftersom det är denna part som köper en 

karaktäristisk  förbindelse  mellan  två  på  förhand  givna  punkter,  även  om  det  är 

transportföretagen som tillhandahåller transportlinjen och dess tjänst. Transportförbindelsen 

kan i vissa fall utgöra en egen relevant marknad, där RGM blir samma som RPM, speciellt 

om  andra  transportmöjligheter  saknas.105 Nedan  diskuteras  endast  tre  av  dessa 

delmarknader.106

3.3.4.1 Järnvägstransport

Precis  som  med  telekommunikationsmarknaden  har  järnvägssektorn  specialdirektiv  vilka 

reglerar  de  problem  som  skapas  i  samband  med  att  flertalet  aktörer  etablerar  sig  på 

marknaden.  Syftet  är  att  underlätta  för  den  gränsöverskridande  verksamheten,  dvs. 

tillgängligheten av infrastrukturen och tillhandahållande av tågtrafiken för medlemsstaterna, 

vilket  görs  genom  att  standardisera  olika  säkerhetsintyg,  förarutbildning,  banavgifter, 

underhåll av anläggningar, tillgängligheten av bland annat ytterväggar, hamnar, tankställen, 

energiförsörjning och information. Därutöver även ge samtliga järnvägsföretag tillgång till 

bland  annat  elförsörjning  till  tågsätt,  bränsledepåer,  passagerarstationer,  godsterminaler. 

Därmed  hindras  att  missbruk  av  dominerande  ställning  uppstår,  eftersom  järnvägens 

infrastruktur enligt direktivet är ett monopol.107 

I  Deutsche Bahn diskuterades  av både kommissionen  och Tribunalen förhållandet  mellan 

lagstadgat monopol och dominerande ställning. Deutsche Bahn ansågs missbruka sin ställning 

i avseende prisdiskriminering. Företaget tog ut oskäliga och omotiverade högre avgifter för 

godstransporter  från  belgiska  och  nederländska  hamnar  än  för  godstransporter  från  tyska 

103 dnr 389/96 Posten Sverige AB, information från Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 190
104 Ibid s 190f
105 Wetter:  Konkurrensrätt – en handbok s 138f, Korah:  An Introcuctory Guide to EC Competition Law and 

Practice s 175,
106 Marknaden  delas  upp  ibland  annat  järnväg,  hamnar,  flygplatser,  landvägar  luftvägar,  hav  och  inre 

vattenvägar, se F&N 14.257
107 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.256, 14.227, 14.234. Europaparlamentets och rådets direktiv 

2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och 
utförande av säkerhetsintyg,  p 49 i ingressen.  Se även Europaparlamentes och rådets direktiv 2004/49/EG om 
säkerhet  på  gemenskapens  järnvägar  och  om  ändringar  av  rådets  direktiv  95/18/EG  om  tillstånd  för 
järnvägsföretag och direktiv 2001/12/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande 
av järnvägsinfrastruktur och utfärdandet av säkerhetsintyg.
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hamnar.108   

3.3.4.2 Hamnar

Vissa mycket snäva geografiska marknader, såsom hamnar och flygplatser, kontrollerar enligt 

EU-praxis nödvändiga nyttigheter. Dessa marknader kräver i regel speciallicenser och/eller 

andra  exklusiva  rättigheter  från  medlemsstaten,  därmed  skapas  etableringshinder  för  de 

företag  som  önskar  konkurrera  med  redan  existerande  infrastruktur.  Detta  medför  att 

förvaltande företag måste  ge  en tredje  part  tillgång till  faciliteten.109 Framför  allt  uppstår 

problem  då  färjerederier  äger  och  driver  hamnanläggningarna,  vilket  kan  resultera  i  att 

rederiet främjar sin egen och/eller dess partners verksamhet genom att lämna sämre villkor 

eller  utestänga  konkurrerande  operatörer.110 Detta  var  fallet  i  GT-Link  där  det  danska 

offentliga järnvägsbolaget, DSB, stred mot förfarandet i art 102 EUF. EU-domstolen ansåg att 

DSB, i form av dominerant, utnyttjade sin position som ägare och driftaktör av hamnen i 

Gedser  genom  att  tillämpa  olika  villkor  för  likvärdiga  hamntjänster  på  downstream-

marknaden.111 

I Ystad Hamn diskuterade Högsta domstolen om RPM och RGM sammanföll. Domstolen 

framhöll att det var tekniskt möjligt för BornholmsTrafikken att på sikt flytta sin verksamhet 

från Ystad hamn till Trelleborgs hamn, dock framhölls att denna rutten skulle, förutom skapa 

stora  investeringar,  vara  sämre  i  olika  hänseenden.  Bland  annat  vägdes  avsaknaden  av 

tågförbindelse  mellan  Malmö-Trelleborg  samt  de  investeringskostnader  som 

BornholmsTrafikken redan investerat  i  Ystad hamn in i  avgörandet.  Ystad hamn ansågs i 

ekonomisk bemärkelse vara en monopolist och dominerade marknaden.112 

3.3.4.3 Lufttransportsektorn

Rättspraxis  inom  lufttransportsektorn  är  omfattande  och  har  precis  som  övrig 

transportmarknad egna direktiv och särregleringar.113 Den relevanta marknaden kan bestå av 

både en flygplats och delar av en flygplats men även en flygrutt eller ett helt land.114 För att 

flygbolagen skall kunna bedriva sin verksamhet krävs tillgång till marktjänster. I regel finns 

det endast en flygplats inom en viss geografisk marknad vilket medför att flygplatser, som 

monopolister,  erhåller  en  dominerande  ställning  och  får  ökat  ansvar  för  en  fungerande 

downstream-marknad,  för  såväl  kunder  som leverantörer.  Den  politik  som kommissionen 

utformat utifrån flygplatsernas infrastruktur kan delas in i två områden. Det första består av 

missbruk av landningsavgifter,  vilket diskuteras vidare i avsnitt  4.1.1.2. För det andra har 

kommissionen ökat konkurrensmöjligheterna för marknadstjänster, vilket diskuteras vidare i 

108 T-229/94 Deutsche Bahn AG mot Kommissionen REG 1997 ECR II-01689 p 57

se även Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.236-237
109 Korah: An Introductory Guide to EC Competition Law and Practice s 113, 175
110 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.252
111 C-242/95 GT –Link A/S mot De Danske Statsbaner (DSB) REG 1997 s I-00449
112 Ystads tingsrätt T 993-02 Danska staten genom BornholmsTrafikken mot Ystad Hamn Logistik AB 
113 Eurpoaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler för tillhandahållande 

av lufttrafik i gemenskapen
114 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 128
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avsnitt 4.1.1.1.115

Som nämnts ovan kan även en specifik flygrutt utgöra en egen relevant marknad. Beslutet 

som fattades i Ahmed Saeed är idag av principiell betydelse. ”Det avgörande kriteriet är om 

reguljärflyg på en bestämd flyglinje på grund av sina särskilda kännetecken i så hög grad  

skiljer sig från alternativa transportmöjligheter att det inte är utbytbart mot dessa och bara  

obetydligt påverkas av konkurrensen från dem”. 116

3.4 När är det olagligt att neka andra tillgång?

Problematiken kring nödvändiga nyttigheter består delvis av när avtalsfriheten är tillämplig 

och  när  dominantens  kontraheringsplikt  tvingar  dominanten  att  ingå  avtal.117 Det  finns 

flertalet  objektiva  godtagbara skäl  som måste  uppfyllas  för  att  ett  nekande ej  skall  anses 

oförenligt  med  art  102  EUF och  2:7  KL.  När  kan  dominanten  bryta  ett  avtal  och  vilka 

undantag finns? 

Kommissionen  publicerade  2009  en  vägledning  om uteslutande  åtgärder  i  samband  med 

utestängande åtgärder vid missbruk av dominerande ställning.118 En av huvudfrågorna är hur 

externa faktorer och proportionalitet påverkar det dominerande företaget och deras möjlighet 

att  neka  andra  tillträde.  Nekandet  anses  vara  objektivt  nödvändigt  av  hälso-  eller 

säkerhetsskäl, men vad som innefattar i denna definition tillhör myndigheters uppgift och är 

inget som det dominerande företaget kan påverka.119 Om dominanten kan med en tillräcklig 

stor sannolikhet, jämte kontrollerbar bevisning, påvisa att effektivitetsvinsten är tillräckligt 

stor  utan att  ge konsumenterna nettoskada vid uteslutande av konkurrenter,  kan beteendet 

vara berättigat. I bedömningen skall även uppenbara konkurrenshämmade effekter, eventuellt 

påstådda och styrkta effektivitetsvinster samt dess påverkan hos konsumenterna vägas in.120 

För att undvika att andra företag, free-riders, utnyttjar den infrastruktur som ett annat företag 

byggt  upp,  är  det  viktigt  att  principen  om  nödvändiga  nyttigheter  tolkas  och  tillämpas 

restriktivt.121 KKV  diskuterade  detta  i  Posten  boxanläggningar122.  Nedan  kommer  det 

diskuteras om några olika typer av skäl är objektiv godtagbara eller ej.

3.4.1 Prisdiskriminering

En vägledande princip är  pris efter presentation,  kunder vars efterfrågan av prestation är 

mindre kostnadskrävande samt där dominanten får kostnadsbesparingar, kan erhålla ett lägre 

pris  som motsvarar  dominantens  besparing.  Däremot  är  dominanten  ej  skyldig  att  lämna 

115 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.242-243
116 66/86 Ahmed Saeed Flugreisen,  Silver  Line Reisebüro GmbH mot  Zentrale  zur Bekämpfung unlauteren 

Wettbewerbs e. V. REG 1989 s 000803. p 40
117 Bernitz: Konkurrens på reglerade marknader: hur långt kan konkurrenslagen tillämpas?: s 48
118 Kommissionens vägledning vid utestängande åtgärder.
119 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 193 
120 Kommissionens  tillkännagivande  relevant  marknad  p  28-31  även  Gustafsson  &  Westin:  Svensk 

konkurrensrätt s 193
121 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 191f
122 Se avsnitt 3.3.3 Postmarknaden  
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prisreducering till kunden.123 Tribunalen diskuterade besparingarna i Deutsche Bahn, eftersom 

företagets rationaliseringsåtgärder skulle kunna vidtas i samtliga hamnar.124 Wetter diskuterar 

även att omvänd diskriminering125 skulle kunna utgöra ett missbruk om kunderna ej erhåller 

kostnadsbesparingen som dominanten kräver att kunden skall medverka till. Vidare, menar 

Wetter,  borde  dominanten  som  ej  ger  kunder,  som  på  eget  initiativ  genomför 

kostnadsbesparingar, del av den kostnadsbesparing som det innebär för dominanten, ej strida 

mot art 102 EUF och/eller 2:7 KL.126 

3.4.2 Särbehandling och leveransvägran

Positiv särbehandling, är ett annat objektivt godtagbart skäl, dvs. om dominantens genom sitt 

agerande  exempelvis  främjar  tillgängligheten  i  ett  distributionssystem.  Även  negativ 

särbehandling är tillåten om detta begränsar dominantens ekonomiska risk eller anseende.127 

En  leveransvägran  kan  i  vissa  fall  vara  godtagbar  och  det  dominerande  företag  har  ett 

exculperingsansvar  och  måste  visa  att  objektiv  godtagbara  skäl  föreligger.  Ansvaret 

diskuterades i Isolver. NVSHs hot om avstängning hade kunnat vara godtagbart om Isovers 

ekonomiska  situation  medförde  en  kreditrisk  eller  om  företaget  förhalade  sitt 

betalningsansvar, därmed ansågs NVSH på ett otillbörligt sätt exploaterat sin monopolistiska 

ställning, speciellt eftersom Isolver ej hade möjlighet att erhålla sin elförsörjning från andra 

handelspartners.128 Vid kunders befarande betalningssvårigheter har dominanten möjlighet att 

begära förskottsbetalning eller bankgarantier utan att missbruk föreligger. Praxis tyder på att 

upphörande  eller  hot  därom,  såsom  bestraffning  eller  avskräckning,  utgör  ett  missbruk. 

Samma gäller om det dominerade företaget försöker begränsa kunders möjlighet till prispress 

eller vidareförsäljning av produkter. Det saknar även betydelse om leveransavstängningen har 

någon konkurrenshämmande  effekt  eller  syfte  samt  om det  dominerande  företaget  tappar 

marknadsandelar och/eller intäkter.  Andra godtagbara objektiva skäl är om kunden ådragit 

leverantören betydande badwill. 129 

Det amerikanska företaget Commercial Solvents,  var den enda producenten i världen som 

framställde aminobutanol,  ett ämne som behövdes i framställning av läkemedel  som botar 

turberkulos.  Vid  leveransvägrans  till  konkurrenten  Zoja  beslutade  EU-domstolen  att 

Commercial Solvents genom sitt förfarande missbrukade sin dominerandes ställning i syfte 

att  reservera  produkter  för  egen  produktion  vars  resultat  kunde  bli  att  Zoja  helt 

eliminerades.130 Inträde på marknaden för att tillverka råvaran hindrades av know-how och 

höga investeringskostnader.

Generellt  för  att  objektivt  godtagbara  skäl  skall  kunna  tillämpas  måste  flertalet 

123 Wetter:  Konkurrensrätt  –  en  handbok s  609  ,  exempel  är  att  kundens  agerande  medför  badwill  för 
dominanten.

124 se under 3.3.4.1 Järnvägstransport
125 tillämpning av lika villkor för olika transaktioner
126 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok 609
127 Ibid s 609
128 MD 2002:11 Isolver s 10f
129 United Brands 27/76 p 182, 194, 249 se även Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 629-632
130 Commercial Solvents 6/73 och 7/73 p 25
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omständigheter vägas in och dessa är olika från fall till fall. Bland annat skall syfte, effekt, 

övriga omständigheter samt rimligheten av missförhållandet som föranlett avstängningen eller 

hotet av avstängning vägas in. Viktigt att framhålla är dock att dominanten får se över och 

ändra sin marknadspolicy, och därmed ändra sin klientel.131 

3.4.3 Avtalsvägran

Att  avtal  är  villkorat  med  exklusivitet  är  i  de  flesta  fall  godtagbart.  Avsaknaden  av 

exklusiviteten kan medföra att ett dominerande företag missbrukar sin ställning om företaget 

vägrar  att  ingå  avtal  och/eller  leverera  till  ny  kund.  Detta  är  oberoende  av  om kundens 

verksamhet är konkurrerande eller ej. Vid objektiva godtagbara skäl gäller ej huvudregeln, 

vilket  var  fallet  i  Bronner.  Distributionssystemet  var  ej  oumbärligt  och 

investeringskostnaderna för ett parallellt system ansågs ej vara för höga.132 

Andra  godtagbara  objektiva  skäl  kan  vara  bristande  kapacitet  hos  kunden,  däremot  kan 

dominantens  verksamhet  tvingas  ändras  för  att  konkurrenter  skall  få  tillgång  samt  nyttja 

nödvändigheten.  Precis  som med leveransavstängning,  är  förlorade marknadsandelar  inget 

objektivt godtagbart skäl för att neka avtal/leverans till nya kunder.133

3.4.4 Licens

Huvudregeln är att innehavare av immaterialrättighet kan vägra att bevilja licens. Dock kan 

särskilda omständigheter medföra att ett dominerande företag, som bland annat till följd av 

offentliga regleringar innehar rättigheten, blir tvingade att ge tillträde till varor eller tjänster. 

Om vägran medför att nya potentiella, av konsumenter efterfrågade produkter ej utvecklas, 

om vägran är omotiverad eller den utesluter all konkurrens från en härledd marknad, anses 

den utgöra ett missbruk och skall bedömas utifrån proportion till effekterna på marknaden. 

Dessa skäl har stor betydelse på avreglerade marknader.134

Hädanefter kommer lufttransportsektorn i form av flygplatser och flygsträckor att diskuteras.

131 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok 630f
132 Ibid s 633, Bronner C-7/97 p 43-44
133 Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 636
134 Gustafsson & Westin: Svensk konkurrensrätt s 200, Wetter: Konkurrensrätt – en handbok s 637-638, 640. För 

mer djupgående redogörelse för immaterialrättens förhållande till art 102 EUF se Gustafsson & Westin:  Svensk 
konkurrensrätt s 195-201
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4. Flygplatser och flyg. 
Rättsfallsanalys 

Detta kapitel bygger på redogörelse av olika rättsfall. Valet av rättsfall diskuteras efter varje 

avsnitt och en djupare analys ges i kapitel 5. Rättsfallen är indelade i fyra  huvudområden 

baserat  på problemformuleringen.  Först  redogörs för  domstolarnas bedömning av relevant 

marknad, därefter dominansbegreppet tillsammans med missbruksfrågan. Den tredje delen tar 

upp om/ och hur domstolarnas tillämpar begreppet nödvändiga nyttigheter och sist redogörs 

om  och  hur  domstolarna  anser  att  förfarandet  påverkar  tredje  part.  Den  påverkan  som 

domstolarna anser att förfarandet har på marknaden redovisas löpande under samtliga fyra 

delar. 

4.1 EU-rätten

4.1.1 Aéroports de Paris

I Aéroports de Paris (ADP) mot Kommissionen135 överklagade ADP tidigare beslut gällande 

missbruk  av  dominerande  ställning.  Företaget  var  vid  tidpunkten  statligt  ägt  och  drev 

flygplatserna  Roissy-Charles-de-Gaulle  och  Orly  i  Parisregionen.  Vid  1988  års 

anbudsförfarande erhöll Alpha Flight Services cateringservicetillstånd för Orly-flygplatsen. 

Under början av 90-talet erhöll även Orly Air Traiteur cateringservicetillstånd. Alpha Flight 

Service  begärde  justering  av  avgifter  eftersom  de  ansåg  att  konkurrensvillkoren  ej  var 

likvärdiga  mellan  företagen.136 Domstolen  bedömde  att  ADP  tog”ut  diskriminerande 

omsättningsbaserade  avgifter  på  Parisflygplatserna  Orly  och  Roissy-Charles-de-Gaulle”, 

samt att dessa avgifter skulle korrigeras.137 

4.1.1.1 Den relevanta marknaden. 

Bedömningen  grundades  utifrån  resonemanget  i  British  Leyland138,  Paris 

135 C-82/01 Aéroports de Paris mot Europeiska kommissionen REG 2002 s I-09297 (hädanefter nämns som ADP 
C-82/01)

136 Ibid p. 1,2,5,7,10, 12 (hänvisning till 8 resp 10)
137 Ibid p 17
138 ADP  C-82/01  p  85.  British  Leyland  (226/84  British  Leyland  Public  Limited  Company  mot  Europeisk 

kommissionen, REG 1986 s 03263), ett statligt ägt bolag, hade licenserat monopol av intyg för att kunna registrera 
import av bilar av märket British Leyland. Avsaknaden av detta intyg medförde att återförsäljarna ej kunde sälja 
bilar  av  detta  märke.  Därmed  begränsades  RGM till  Storbritannien.  Företaget  missbrukade  sin  dominerande 
ställning eftersom de tog ut två olika avgifter för höger- respektive vänsterstyrda fordon.
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flygplatsanläggningar ansågs utgöra en egen relevant marknad,  ”vilka är oundgängliga för  

att kunna tillhandahålla marktjänster”.139 Detta eftersom det krävdes tillstånd från ADP för 

att tillhandahålla tjänster på flygplatsanläggningarna. 140

4.1.1.2 Dominans och missbruk av dominerande ställning.  

Tribunalen bedömde att ADP var innehavare av monopol och kunde med ekonomisk makt 

förhindra en effektiv konkurrens. Domstolen fastställde, förutom tribunalens avgörande, även 

att ADP, som ägare, hade ensam behörighet att ge tillträde till flyganläggningarna och därmed 

godkänna samt villkora aktuell verksamhet.141

4.1.1.3 Tillämpningen av begreppet nödvändiga nyttigheter. 

Begreppet nödvändiga nyttigheter nämns ej av domstolen. En antydan som görs är dock att 

eftersom ADP,  i  egenskap av ägare till  flygplatsanläggningar,  har  lagstadgat  monopol  att 

bevilja  tillträde  till  anläggningarna.  Utan  dessa  marktjänster  kan  ej  andra  flygrelaterade 

verksamheter fungera. 

4.1.1.4 Förhållandet till tredje man. 

Avtalsvillkoren mellan  ADP och Alpha Flight  Services  samt  ADP och Orly Air  Traiteur 

skulle endast prövas utifrån tillhandahållande av tjänster till tredje man. Tribunalen och EU-

domstolen diskuterade möjligheter  att  ej  anlita  tredje man för egenhantering utan att  viss 

flygbolag ombesörja detta själva.142

4.1.1.5 Val av rättsfall

ADP förvaltade flygplatsen men tillhandahöll  ej  marktjänsterna. Kommissionen har i  sina 

rapporter  om  konkurrenspolitik  diskuterat  lufttransportssektorn.  I  den  28.e  rapporten 

diskuteras  hur  ADP:s  förfarande  snedvrider  marknaden  för  tillhandhållandet  av 

marktjänster.143 Dessförinnan diskuteras det i den 25.e rapporten om dominerade företag som 

innehar en nödvändig nyttighet måste agera utifrån non-disciminatory-principen, låter andra 

företag på ett  icke-diskriminerande  sätt  tillgång till  nyttigheten.144 Rättsfallet  är  intressant 

utifrån det faktum att tillgången till marktjänster är oumbärlig för att flygbolagen skall kunna 

bedriva sin verksamhet samt att ADP i egenskap som ägare, missbrukade sin dominerande 

ställning och diskriminerade företagen som bedrev marktjänsterna.145 

4.1.2 Republik Portugal

Det  offentligt  ägda  företaget  Aeroportos  e  Navegação  Aérea/Empresa  Publica  (ANA-EP) 

förvaltade  flertalet  portugisiska  flygplatser  och  ansvarade  bland  annat  för  flygplatsernas 

flygtrafikavgifter i enlighet med den portugisiska lagstiftningen. Dessa avgifter bestod av ett 
139 ADP C-82/01 p 92
140 Ibid p 84-97, speciellt p 91-93,96
141 Ibid p 98-108 speciellt p 98,106,107
142 Ibid p 109-120, speciellt p 112-116
143 Kommissionens 28.e rapport om konkurrenspolitik  p 72
144 Kommissionens 25e rapport om konkurrenspolitik p 99-159
145 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.242-243
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rabattsystem beroende på antalet landningar under en månad.146 Kommissionen ansåg att detta 

rabattsystem var oförenligt med art 102 EUF. Domen överklagades till EU-domstolen, som 

ogillade talan, och fastställde bland annat följande: 

4.1.2.1 Den relevanta marknaden. 

Kommissionen beslöt att ANA-EP förvaltning av flygplatserna i Lissabon, Faro, Porto och de 

fyra flygplatserna på Azorerna innebar exklusiv rättighet och innehar därmed dominerande 

ställning  i  avseende  avgiftspliktiga  tjänster.147 EU-domstolen  tar  ej  upp  frågan  eftersom 

Republik Portugal godtar indelningen och exklusiviteten.148

4.1.2.2 Dominans och missbruk av dominerande ställning utifrån antal landningar. 

EU-domstolen följer kommissionens linje med  ”att ett företag med dominerande ställning 

har rätt till att bevilja mängdrabatter. […] motiveras av sakliga skäl, det vill säga att tack  

vare rabatterna skall  vara möjligt  för  företaget  i  frågan att  göra stordriftsfördelar.”149 I 

relation till att rabattbeloppet ej var linjärt samt att samma service krävdes vid varje start och 

landning  ansågs  den  sista  rabattnivån  var  för  stor  i  förhållande  till  även  rabatter.  EU-

domstolen fann att systemet var diskriminerande till fördel för två nationella flygföretag.150 

Däremot kom EU-domstolen fram till att det ej ”föreligger något missbruk av dominerande  

ställning vad avser rabatter som beviljas utifrån antalet landningar”.151 

Republik Portugals avgift var i detta fall olika för flygplan som flög inrikes respektive utrikes 

och menade att rabatten var oberoende av flygplanets ursprung eller nationalitet, det vill säga 

att alla flygplan behandlades lika. Dessutom motiverade Republik Portugal rabatten med att 

inrikesflygsträckorna var kortare, och därför borde dessa sträckor ej belastas med alltför stora 

kostnader.  Kommissionen  kontrade  med  att  i  avseende  av  avståndsfaktorn  skall 

internationella flygningar, inom samma avstånd som inrikesflyg, erhålla samma rabatt. EU-

domstolen analyserade det  rättsliga läget utifrån rättspraxis med slutsatsen att  talan skulle 

ogillas till följd av att likvärdiga prestationer behandlades olika. Konkurrensen påverkades 

och de facto diskriminerades landningar med luftfartyg vars start låg utanför Portugal.152  

4.1.2.3 Tillämpningen av nödvändig nyttigheter

Begreppet tas ej upp av domstolen. 

4.1.2.4 Förhållandet till tredje man. 

Tredje man nämns ej ordagrant i domstolsbeslutet. En av de få antydningarna är att Republik 

Portugal använder sig av rabattsystemet på inrikesflyg för att kostnaderna skall hållas nere, 

146 C-163/99 Portugisiska republiken mot Europeiska kommissionen REG 2001 s I-02613 p 2-6, speciellt p 2,4,5 
(hädanefter nämns som Republik Portugal C-163/99)

147 Ibid p 11 tjänsterna innefattar flygplanens start och landning.
148 Ibid p 45
149 Ibid p 49 vidare förklaras detta i p 50-52
150 Ibid p 53, 49, 54, 57
151 Ibid p 60. Hela resonemanget återfinns i p 48-60
152 Ibid p 61-79, speciellt p. 61,63-67, 76-78
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vilket i sin tur missgynnar tredje man som flyger liknande avståndsstäcka fast utrikes. Dennes 

biljettpris borde bli högre.153

4.1.2.5 Val av rättsfall

Exklusiviteten,  dvs. Republik  Portugal  monopol  av  flygtrafiksavgifter,  medförde  att  de 

flygbolagen  som  ville  landa  på  portugisiska  flygplatsen  var  tvungna  att  betala 

landningsavgift.  För att  kunna bedriva sin verksamhet  blev flygbolaget  tvungna att  betala 

denna avgift. Republik Portugal använde sig av diskriminerande landningsavgifter, och detta 

kan delvis utgöra en inskränkningsfrihet vid tillhandahållandet av flygtransporttjänster.154

4.2 Svensk rätt

4.2.1 SAS/NEA 

I  Konsortiet  Scandinavian  Airlines  System (SAS)  mot  KKV155 överklagade  SAS tidigare 

beslut  till  MD gällande  SAS vägran  att  teckna ett  interlineavtal156 med  Nordic  European 

Airlines (NEA).  NEA trafikerade flygsträckan Östersund-Arlanda, och genom att neka NEA 

interlineavtalet begränsade SAS konkurrensen på den aktuella sträckan.

4.2.1.1 Den relevanta marknaden

MD går direkt in på RGM och använder sig av kommissionens tillkännagivande av relevant 

marknad157 för  avgränsningen  samt  hänvisar  till  EU-rättens  praxis  avseende  linjebundna 

transporter,  där RPM och RGM sammanfaller.  MD bedömer dock att  SAS, i egenskap av 

tidigare  monopolist,  medförde  en  snedvridning  och  menar  att  deras  särställning  på  den 

svenska  flygmarknaden  medför  påverkan  av  hela  marknaden  och  ej  endast  den  aktuella 

sträckan. Därmed bedömdes den relevanta marknaden till inrikes reguljär flygtrafik.158

4.2.1.2 Dominans och missbruk av dominerande ställning

Avseende SAS:s dominans konstaterar MD att marknadsandelen är 65% och därmed ger detta 

SAS en finansiell styrka, vilket medförde att till dominerande ställning förelåg. MD lämnar 

uträkningen av marknadsandelar utan diskussion. I frågan om missbruk av den dominerande 

ställningen diskuterar MD EU-praxis rörande interlineavtal där dominanten är skyldig att ingå 

avtal  med  konkurrent  om  avtalet  är  nödvändigt  eller  är  av  väsentlig  betydelse  för 

konkurrentens  verksamhet.  MD  blev  här  tvungen  att  utreda  om  interlineavtalet  var  en 

nödvändighet  för  NEA:s  verksamhet.  Utifrån  argumenten  som redovisas  i  avsnitt  4.2.1.3 

153 Ibid p 87 
154 Faull & Nikpay: The EC Law of Competition 14.243
155 MD 1999:22 Konsortet Scandinavian Airlines System mot Konkurrensverket (hädanefter nämns som MD 

1999:22 SAS/NEA)
156 Interlineavtal består av ett avtal som ger det ena eller andra bolaget rätten att sälja transporter med det andra 

bolaget mot de priser och villkor som det andra bolaget fastställt. Det andra bolaget genomför därefter transporten 
till avtalade priser och villkor. Avtalet underlättar för kunder att köpa endast en biljett vid flera flygningar samt att 
bagaget checkas in hela resesträckan. För mer detaljerad information om olika typer av interlineavtal och hur dessa 
fungerar se s 3 i MD 1999:22 SAS/NEA

157 MD 1999:22 SAS/NEA s 22, Kommissionens tillkännagivande relevant marknad.
158 MD 1999:22 SAS/NEA s 22
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ansågs  SAS  förfarande  ej  godtagbart  ur  konkurrenssynpunkt  och  medförde  missbruk  av 

dominerande ställning.159

4.2.1.3 Tillämpningen av nödvändig nyttigheter

Endast i de fall då interlineavtalet anses utgöra ett led i att en marknad skall komma till stånd 

eller  upprättshålls  är  SAS skyldig  att  teckna  avtalet.  Om dominanten  genom sin  vägran 

påtagligen  påverkar  konkurrenters  etableringsmöjlighet  eller  möjlighet  att  vidmakthålla 

existerande verksamhet, ansågs objektivt godtagbara skäl ej föreligga. I samband med vägran 

ansåg MD att NEA:s möjligheter att agera på markanden inskränktes, speciellt då marknaden 

nyligen  avreglerats  och  konkurrens  saknades  på  den  aktuella  sträckan.  SAS  försvårade 

därmed NEA:s etableringsmöjligheter och SAS nekandet medförde  att NEA ej kunde erbjuda 

sina  passagerare  viss  service  och flexibilitet.  SAS vägran kunde på sikt  negativt  påverka 

marknaden genom ”en avhållande effekt på mindre flygföretags benägenhet att starta med  

SAS konkurrerande flyglinjer”.160  

4.2.1.4 Förhållande till tredje part

Förhållandet  till  tredje  part  diskuteras  utifrån  kund-  och  konsumentsynen.  Interlineavtal 

påverkar kunders valmöjlighet av flygbolag eftersom avtalet underlättar resan för kunden. 

4.2.1.5 Val av rättsfall

MD diskuterar ej begreppet nödvändig nyttighet i sin ordalydelse utan endast nödvändigheten 

av interlineavtalet. Men det framgår tydligt att det är just begreppet som ligger till grund för 

avgörandet.

159 Ibid s 22-24
160 Ibid s 22-24
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5. Sammanfattning och avslutande 
anmärkningar

I  detta  avslutande  kapitel  kommer  principen  om  nödvändiga  nyttigheter  diskuteras  i 

förhållande till de rättsfall som presenterats i kapitel 4, men även andra rättsfall kommer att 

ingå för att förstärka argumentationen kring principen. Först kommer en allmän genomgång 

av inskränkningarna i avtalsfriheten i samband med nödvändiga nyttigheter och den betydelse 

detta får för infrastrukturen och transportområdet. Därefter kommer jämförelse och slutsatser 

av  Aéroports  de  Paris,  Republik  Portugal  och  SAS/NEA  där  doktrinen  inkorporeras 

allteftersom. Sist kommer ett avsnitt med obesvarade frågeställningar som kan bli en del av 

doktrinutvecklingen och tillämpningen i framtiden.

5.1 Inskränkningar i avtalsfriheten i samband med nödvändiga 
nyttigheter

EU:s  definition  av  nödvändiga  nyttigheter,  förefaller  i  stort  sett  oförändrad  sedan  Stena 

Sealink och dess vidareutveckling i Bronner. Detta blir tydligt i den konkurrenspolitik som 

EU idag förespråkar.. Konsumentperspektivet har erhållet en mer central roll i tolkandet och 

tillämpningen av det konkurrensrättsliga regelverket. 

Som framkommer av ovanstående doktrin- och rättsfallsanalys inskränks avtalsfriheten inom 

området  för  nödvändiga nyttigheter.  Istället  för  att  konkurrera med sina  konkurrenter  blir 

dominanten tvingad att både samarbeta och konkurrera samtidigt. Därför bör tolkningen och 

tillämpningen av doktrinen ske restriktivt, bland annat för att undvika att free-riders skall få 

tillträde till marknader som de själva med rimliga medel kan etablera. Inom konkurrensrätten 

har  läran  om  nödvändiga  nyttigheter  och  dess  betydelse  både  förespråkare  och  kritiker. 

Principen  om  nödvändiga  nyttigheter  har  framförallt  använts  inom  nyligen  avreglerade 

marknader  där  tillgången  till  infrastruktur  är  en  nödvändig  förutsättning.  Principen  om 

nödvändiga nyttigheter ses som ett sätt att skapa en effektiv konkurrens

Kontraheringsplikten  som det  dominerande  företaget  har  samt  den  konkurrensfördel  som 

företaget  erhållit  innan avregleringar,  torde medföra  att  dominanten befinner sig i  en mer 

utsatt position utifrån konkurrensreglerna än en dominant  som utan allmänna medel byggt 

upp en nödvändighet. Detta kan utläsas ur avgöranden från både Aéroports de Paris, Republik 

Portugal samt SAS/NEA. Det är därför viktigt att tre av huvudfrågorna inom doktrinen och 
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tillämpningen diskuteras och analyseras med en adekvat noggrannhet i varje fall: 

1) När  måste  dominanten  tillåta  access  till  en  anläggning  som denna  äger  och/eller 

driver och som konkurrenter behöver tillgång till för att bedriva sin verksamhet?

2) När måste dominanten bevilja licens?

3) När  måste  dominanten  anpassa  sin  verksamhet  så  att  konkurrerande företag  skall 

kunna bedriva sin verksamhet?161

På vissa marknader finns det ingen möjlighet att räkna ut det egentliga marknadsvärdet på de 

tjänster och varor som det dominerande företag erbjuder, utan konkurrensmyndigheterna och 

andra  instanser  ställs  inför  en  till  synes  omöjlig  uppgift,  eftersom  de  flesta  har  olika 

uppfattningar  om  vad  ett  lämpligt  värde  är.162 Precis  detta  var  fallet  i  Deutsche  Post- 

avgörandet där kommissionen fick använda sig av en alternativ uträkningsmetod eftersom det 

saknades jämförbar prissättning.163 

5.2 Infrastrukturen och dess betydelse

För att dagens mer och mer internationella samhälle skall fungera krävs, som framkommit, 

tillgång till olika infrastrukturer. Distributions- och transportmöjligheter tillsammans med de 

kostnader som dessa genererar samt  köparnas möjlighet att  nå olika leverantörer påverkar 

marknaden.  Distributionsmöjligheter  och  transportkostnader  har  stor  betydelse,  liksom 

köparnas möjlighet att nå olika leverantörer. Det är därför viktigt att begreppet nödvändiga 

nyttigheter  och  dess  tillämpning  utreds  av  domstolarna,  för  att  ge  vägledning  åt  de 

dominerande företagen.

Nedan  kommer  ett  kort  avsnitt  om  rättsfallsdiskussion  i  förhållande  till  doktrinen  och 

jämförelse mellan de tre rättsfallen. Det bör dock tilläggas att dagen doktrin delvis bygger på 

avgöranden som analyserats i kapitel 4. 

5.2.1 Den relevanta marknaden

Tidigare EU-praxis ligger till grund för bedömning av den relevanta marknaden i samtliga tre 

avgöranden. Kommissionens tillkännagivande164 presenterades 1997, vilket var innan de tre 

rättsfallen var avgjorda. Däremot är det endast MD i SAS/NEA som diskuterar och använder 

sig  av  tillkännagivandet.  Frågan  är  varför  kommissionens  tillkännagivande  ej  användes  i 

ANA-EP och ADP? Naturligtvis grundar sig kommissionens tillkännagivande på rättspraxis, 

vilken låg till grunden för bedömningen av den relevanta marknaden i båda fallen, men torde 

inte EU-domstolen och Tribunalen tillämpa nya tillkännagivanden? 

5.2.2 Dominans och missbruk av dominerande ställning i förhållande till 
Nödvändiga nyttigheter

Både ANA-EP:s och ADP:s verksamheter ansåg falla inom ramen för monopol, vilket enligt 
161 Jones & Sufrin: EC Competition Law s 399
162 Ibid s 397
163 Deutsche Post 2001/892/EG p 159-167
164 kommissionens tillkännagivande relevant marknad
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praxis  automatiskt  medför  absolut  marknadsdominans.  I  SAS/NEA  beräknades 

marknadsandelarna för  att  MD skulle  kunna erhålla  en adekvat  bedömning om dominans 

förelåg eller ej. MD var den enda som tog upp frågan om nödvändiga nyttigheter och dess 

betydelse  i  förhållande  till  marknadsdominansen,  samt  SAS  ställning  som  tidigare 

monopolist.  Däremot  torde domstolens  formuleringarna i  ADP och  ANA-EP medföra  att 

marktjänsterna respektive flygplatsanläggningarna tillsammans med principen eller läran om 

nödvändiga  nyttigheter  och  marknadsavgränsningarna  medföra  att  de  tjänster  som 

flygplatserna  tillhandhåller  är  oumbärliga  för  att  flygbolagen  skall  kunna  bedriva  sin 

verksamhet.

5.2.3 Förhållandet till tredje man

Konsumenterna  är  den  part  som  i  slutled  märker  effekterna  av  konkurrensen  mellan 

företagen.  Principen  om  nödvändiga  nyttigheter  är  därför  intressant  ur  ett  kund-  och 

konsumentperspektiv.  När  det  dominerande  företaget  missbrukar  sin  ställning  så  att 

konsumenten  påverkas  negativt.  Själva  förfarandet  kan  från  början  gynna  konsumenten, 

exempelvis  genom  underprissättning,  men  i  kombination  med  de  nödvändiga 

resurstillgångarna kan det stället röra sig om överprissättning. Värdet på tjänsten eller varan 

blir då lägre, även om dominanten agerat inom konkurrensrättens ramar.

I Republik Portugal försöker man tillgodose konsumenterna som reser reguljärt  genom att 

tillämpa lägre landningsavgifter. Tyvärr skapar det effekten att konsumenter som reser samma 

sträcka  med  utrikesflyg  betalade  ett  högre  pris  eftersom  utrikesflyget  ej  fick  del  av 

kostnadsreduceringen. 

De villkor som ADP tillämpade på marktjänsterna medförde, ur ett konsumentperspektiv, att 

bolagen betalade olika avgifter för samma tjänst. Man borde kunna dra parallell med att om 

bolaget som betalade minst i avgift, kunde prispressa på ett effektivare sätt, så borde de kunna 

sänka  sitt  biljettpris.  Konkurrensen  snedvreds  och  konsumenten  som  kunde  gynnas  av 

billigare biljettpriser. 

5.3 Diskussionen fortsätter

Under uppsatsskrivandets gång har jag stött på en hel del frågor, många av dessa har varit 

omöjliga att svara på, dels eftersom svar saknas men även tid för undersökning. Tanken med 

att  presentera dem nedan är  att  läsaren skall  få möjlighet  att  förstå mer  av syftet  bakom 

uppsatsen, men även skapa nya intressanta frågor inom området nödvändiga nyttigheter.

Förutom att själva definitionen av nödvändiga nyttigheter, som utifrån uppsatsinnehållet torde 

vara mycket snäv, skapar även doktrinen och tillämpningen olika problem samt öppnar upp 

för en mängd frågor vars svar kan variera kraftigt från fall till fall. Vilket medför en komplex 

utvärdering av såväl doktrinen som tillämpningen. Vem har rätt till att nyttja resursen? Vem 

ska reglera villkoren? På vissa avreglerade marknader är konkurrens endast möjlig om nya 

konkurrenter får tillgång till befintliga anläggningar, såsom infrastruktur och nätverk, som har 

utvecklats  med hjälp av allmänna  medel.  Är det  dominanten eller  myndigheter  som skall 

reglera förutsättningar för att en effektiv konkurrens upprättshålls? Hur påverkas de objektiva 
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godtagbara skälen av avregleringarna? Torde det  ej  vara så att  om en dominant  har total 

avtalsfrihet kan detta leda till oskäliga överpriser samt avtalsvillkor, eftersom företag i regel 

är  ute  efter  effektivitetsvinster?  Kan  infrastrukturen/nätverket  dupliceras  utan  orimliga 

investeringskostnader och en negativ påverkan på exempelvis miljön och konsumenter? Var 

går gränsen för att incitamenten till tillträdet skall ger en positiv påverkan på konkurrensen 

för dominanten? Skulle någon skillnad uppstå om staten vill ha monopol eller geografiska 

monopol eller ej? Kan det finnas några vinster med missbruk av monopol och dominerande 

ställning?  Hur  vanligt  är  det  med  oskäliga  villkor,  prissättning  och  annan  typ  av 

diskriminering  inom  monopolmarknader?  Dessutom  måste  det  tas  i  beräkning  att  vissa 

nyttigheter, såsom anläggningar, har begränsad kapacitet.165 

Hur  skall  konsumenter  och  kunder  som ej  har  möjlighet  att  gå  utanför  den  geografiska 

marknaden  skyddas?  Vilka  effekter  ger  ovanstående  frågeformuleringar  och  svar  hos 

konsumenterna? Kan exempelvis tåg, flyg och buss tillgodose samma behov hos köparen?

Principen om Nödvändig nyttigheter och tillämpningen av den är relativ ny och marknaden är 

i ständig förändring. En av följdfrågorna måste därför bli denna: Hur kommer domstolarna 

tolka och tillämpa begreppet nödvändiga nyttigheter i kommande tvister? 

165 Jones & Sufrin: EC Competition Law s 395-397
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