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Sammanfattning 

Uppsatsen syftar till att kommentera när kommunal verksamhet kan konkurrera 

med privata aktörer. Bakgrunden till problemet är en av regeringen erkänd 

rättstvist där kommunen potentiellt snedvrider konkurrensen. Kommunen har 

genom skattemedel tillgång till ett näst intill obegränsat kapital och vid inträde på 

marknaden utnyttjas förmånen. Privata aktörer är därför i en utsatt situation 

eftersom konkurrens inte sker på lika villkor. För att komma tillrätta med 

problemet har en unik regel lagstiftats. Den nya regeln går under namnet 

”konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet” och har som syfte att motverka 

snedvridningar och hämmande av konkurrensen. Uppsatsen kommenterar och 

jämför konfliktlösningsregeln med äldre konkurrensregler vars materiella 

bakgrund finns i EU-rätten.  
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1.  Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Svenskt näringsliv är av omfattande betydelse för den offentliga och privata 

sektorn där vi finner flertalet aktörer från båda parter. Den offentliga sektorn 

köper varje år varor, tjänster och entreprenader för mellan 450 och 550 miljarder 

kronor.1 Sveriges offentliga aktörer är därmed i ekonomiska termer av signifikant 

betydelse för att vårt samhälle, varav dess verksamhet skall fungera optimalt och 

verka för vår trygghet i samhället. Den stora offentliga sektorn, där kommun och 

landsting omfattas, har därmed erhållit allmänna befogenheter enligt lagstiftaren 

och finns omnämnt i Kommunallagen 2 Kap 1§ där det stadgas att ”Kommuner 

och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse”. 

2  Att kommuner och landsting bedriver verksamhet inom områden som berör 

allmänintresset, exempelvis sjukvård, rättsväsendet och försvarsmakt, är något vi 

medborgare förväntar oss och är att anse som ett skyddsnät i vårt samhälle. Det 

har emellertid under de senaste årtiondena uppstått situationer där kommuner 

etablerar och driver företag som direkt konkurrerar med privata aktörer. 

Problematiken som kan uppstå kretsar kring att den offentliga sektorn finansieras 

primärt av skatter från medborgarna och givet ovanstående redogörelse besitter 

den kommunala aktören en eventuellt dominerande position, något som Ewa 

Edwardsson belyser i sin avhandling Konkurrenslagen och 

konkurrensbegränsande offentliga regleringar.3 Eftersom den offentliga sektorn 

förfogar över ett annat kapital genom skatter, kan en eventuell underprissättning 

ske på marknaden och därmed utgöra en begräsning i konkurrensen. 

 

 

 

                                                 
1 Bäckström, Svenskt Näringsliv 2010, Vad vore offentlig sektor utan företeagen?  

2 SFS 1991:900. 

3 Edwardsson, Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar, s. 235. 
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1.2 Problemformulering 

 

Det finns situationer när kommuner driver allmännyttig verksamhet, som likväl 

kan betraktas som företagsverksamhet. Detta är något som Miljööverdomstolen 

redogjort för i MÖD 2001:234 där Vetlanda kommuns vattenreningsverk ansågs 

bedriva företagsverksamhet. Enligt domstolen skall en verksamhet anses som en 

företagsverksamhet av en ekonomisk art när driften finansieras genom avgifter 

och därmed har betydande ekonomiska inslag. Det är i och för sig inget som 

hindrar att kommuner driver företagsverksamhet. Men det är när kommuner driver 

affärsverksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, på befintliga fungerande 

marknader, i konkurrens med privata företag som det uppstår konkurrensrättsliga 

komplikationer. Problemet är att den privata och offentliga sektorn konkurrerar på 

olika villkor, där den offentliga sektorn har tillgång till ett större finansiellt kapital 

i form av skatter.5     

Problemen har länge uppfattats som en störning i konkurrensen för privata 

aktörer, där det anses att viss kommunal verksamhet inte skall finnas. I 

Konkurrensverkets beslut 590/93 Friskvårdsverksamheten Hälsokällan har det 

visat sig att konkurrenslagen inte kan lösa alla problem. Konkurrensverket ansåg 

att kommunen i sin friskvårdsverksamhet utgjorde ett företag men inte i den 

utsträckningen att Hälsokällan hade en sådan dominerande ställning på 

marknaden som lagen förutsätter. Likväl framkommer av utredningen att en viss 

dominant position, som lett till en prispress som resulterat i att flertalet privata 

aktörer fick lämna marknaden.     

Sedan den 1 januari 2010 återfinns i 3 kap 27§ KL en ny regel, den så kallade 

konfliktlösningsregeln, vilken har sitt primära syfte att lösa ovanstående problem 

mellan privata och kommunala aktörer. Regeln är ganska ung och har enligt 

KKV:s generaldirektör Dan Sjöblom visat sig vara tandlös. Endast ett mål har 

prövats i högsta instans MD A1/13 Räddningstjänsten Dala Mitt som dock inte 

                                                 
4 MÖD 2001:23 Miljösanktionsavgift vid kommunalt avloppsreningsverk. 

5 Edwardsson, Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar, s. 235-236. 
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ledde till något vägledande prejudikat.6 Det finns även ett nytt betänkande om en 

ny kommunallag som enligt sina direktiv ska verka för att den kommunala 

verksamheten blir konkurrensneutral7, vilket märks i slutbetänkandet (SOU 

2015:14) som framhåller att, den kommunala verksamheten och den privata 

verksamheten bör behandlas likvärdigt8. Det finns mot denna bakgrund anledning 

att vidare undersöka om konfliktlösningsregeln är ett effektivt alternativ, eller om 

den behöver förändras för att uppnå sitt mål. En utgångspunkt för frågeställningen 

är i vilken utsträckning konkurrenslagen kan omfatta den kommunala 

verksamheten. 

 

1.3 Syfte 

Uppsatsen syftar för det första till att klargöra rättsläget för kommunal 

verksamhet. När den så kallade konfliktlösningsregeln trädde i kraft var en av 

målsättningarna att förhindra att statliga och kommunala bolag konkurrerar med 

privata aktörer på ojämlika villkor.9 Syftet med uppsatsen är för det andra att 

kommentera hur effektiv förändingen blev.  Det finns skäl att i detta sammanhang 

diskutera vad som utgör ekonomisk verksamhet och närmare bestämt när den 

offentliga sektorns verksamhet är att anse som företagsverksamhet. All offentlig 

verksamhet är inte att bedöma som företagsverksamhet. Det finns till exempel 

undantag när den offentliga verksamheten är att anse som allmännyttig och 

innefattar statlig eller kommunal myndighetsutövning Vidare skall 

konkurrenslagens regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 

analyseras med avseende på de klassiska konkurrensreglerna, 

konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. 

Frågeställningen som uppstår är ”när får kommunala aktörer konkurrera med 

privata aktörer?” 

                                                 
6 Svenskt Näringsliv den 14 april 2014 ”Nya Konkurrenslagen ett får i vargakläder” – Daniel Mellwing. 

7 Dir. 2013:100 s.4-5. 

8 SOU 2015:24 s. 221. 

9 SVJT 2010 s. 391-392.  
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Denna fråga kommer att delas upp i två delfrågor som skall behandlas separat 

i uppsatsen. Delfrågorna som uppstår är; 

- När är offentlig verksamhet att anse som företagsverksamhet? 

- När kan kommunal verksamhet omfattas av konkurrensreglerna? 

 

1.4 Metod  

Rättskällorna som kommer behandlas finns i lagtext, förarbeten, doktrin, och 

rättspraxis. För att värdera källorna rätt och att lösa kollisioner mellan 

rättskällorna bör en viss rangordning användas. Den traditionella juridiska 

metoden är ett redskap som löser frågan då aktuella rättskällor används för att 

fastställa gällande rätt.10 Rättskällorna som ovan nämnts kan därmed indelas i mer 

och mindre auktoritativa rättskällor. Med auktoritativa rättskällor syftar jag på 

traditionella bindande källor, det vill säga lag, rättspraxis och sedvanerätt. Icke 

bindande men vägledande rättskällor är däremot förarbeten och juridiska 

litteraturen11.  Frågeställningen i min uppsats är emellertid även av ekonomisk 

karaktär. Det gäller således inte att endast fastställa gällande rätt utan att även 

väga in ekonomiska aspekter i den utsträckning det krävs för att besvara 

uppsatsens syfte.12 

Eftersom problemet som framställs har en utgångspunkt i det 

rådande rättsläget, och därför är av praktisk betydelse så kommer en stor del av 

uppsatsen syfta till att finna gällande rätt enligt den rättsdogmatiska metoden. 

Rättsdogmatisk metod använder såväl den traditionella rättskälleläran och den 

juridiska argumentationsläran13 som verktyg för att finna gällande rätt. 

Grundpelaren i metoden består därmed av värderingar för att kritisera och 

rättfärdiga och är att anse som deskriptivnormativ14. Därtill kommer 

                                                 
10 Hellner, Metodproblem I rättsvetenskapen: studier I förmögenhetsrätt, 2001, s. 22. 

11 Johansson, Banker och Internet s. 39. 

1212 Edwardsson, Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar, s. 28. 

13 Peczenik, Juridikens allmänna läror s. 251. 

14 Peczenik, Juridikens allmänna läror s. 249-250. 
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nationalekonomiska argument att utgöra ett väsentligt instrument för att analysera 

konfliktregelns konsekvenser och värdera om den nått sitt syfte15. Den 

grundläggande nationalekonomiska teorin för konkurrensregleringen är en 

välfärdsteori som syftar till att samhället skall fungera så effektivt som möjligt. 

Teorierna om hur effektivitet skapas är olika, men i allmänhet eftersträvas effektiv 

med inte perfekt konkurrens. Perfekt konkurrens är en politiskt omstridd fråga, 

där moralgrunder och folkets önskan påverkar hur effektivt ett samhälle skall 

vara. Kombinationen av juridik och nationalekonomi ger nödvändigt empiri och 

den rättsdogmatiska metoden erbjuder mig verktygen för att mot denna bakgrund 

finna gällande rätt. Argumentationen i uppsatsen kommer i första hand försöka 

fastställa gällande rätt, det vill säga de lege lata, men för att hålla mig 

rättsdogmatisk korrekt anser jag att vissa resonemang bör med bland annat 

tillgänglig doktrin som underlag användas för att diskutera hur rätten bör vara, 

med andra ord bör även resonemang de lege ferenda framföras.16  

 

1.5 Avgränsningar och förtydliganden 

I denna uppsats studeras den svenska regleringen mot bakgrund av EU-rätten. 

Närliggande men fri från den svenska rätten är t.ex. artikel 106 FEUF. Även om 

denna regel också har bäring på kommunal verksamhet tar den inte upp av 

utrymmesskäl. Jag kommer inte att behandla EU-rätten i uttömmande omfattning. 

Den offentliga verksamheten som analyseras kommer primärt att vara kommunal, 

och även om sådan verksamhet kan ske i landsting och stat kommer inte dessa att 

närmare beröras i uppsatsen. I uppsatsen beaktas inte frågan rörande kommunala 

kompetensen i större omfattning än vad som krävs vid tolkning av 

konfliktlösningsregeln. Beteckningen EU används i stor utsträckning även för 

äldre förhållanden i syfte för att underlätta läsningen. 

 

 

 

                                                 
15 Jones, Sufrin, EU Competition Law- text cases and materials, 2011 s. 4-5. 

16 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfatare, s. 57. 
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1.6 Disposition 

Uppsatsen inleds i första kapitlet med en bakgrund, problemformulering, syfte och 

metod, avgränsningar och disposition. I uppsatsens andra kapitel kommer 

kommunens verksamhet att beskrivas och delas upp i kommunal 

företagsverksamhet, inköp och försäljning samt den kommunala kompetensen. I 

kapitel tre kommer konkurrenslagen att behandlas inledande med 

rättsutvecklingen, fortsättningsvis kommer konkurrenslagens regler att framställas 

och avslutas med en sammanfattning av konkurrenslagen. I kapitel fyra kommer 

en analys att presenteras för att avslutas i kapitel fem med avslutande 

kommentarer.  
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2 Kommunal verksamhet 

Den kommunala verksamheten är en bred organisation med olika roller som 

köpare, säljare och stödgivare och därmed är det inte förvånande att kommuner 

kan komma att omfattas av de alla olika konkurrensrättsliga regelverken.17  En 

kommun skall verka för demokratin och den kommunala självstyrelsens grund 

varav ideologin bakom dagens kommunala självstyrelse växte fram under förra 

delen av 1800-talet och stadgades först år 1862 i kommunalförordningen. 

Huvudprincipen var att kommunalt självstyre skall ske genom valda förtroende 

män och att självförvaltningen skall vara ändamålsenlig, billig och värdefull för 

medborgarfostran.18 Huvudprincipen är grundlagsfäst och återfinns i 

regeringsformen (1974:152) 14 kap 2§.  

 Idag är kommunens verksamhet mångfacetterad, komplicerad och delvis 

kommersiell varför en hel del olika regelverk berör kommunen på nationell och 

EU-nivå. Det är därmed otvivelaktigt att den kommunala verksamheten kan 

påverka privat konkurrens, framförallt vid offentlig säljverksamhet. Men det finns 

vissa undantag då verksamheten inte omfattas konkurrenslagen, även om 

verksamheten är av ekonomisk eller kommersiell natur och att benämna som ett 

företag, till exempelvid myndighetsutövning.19 Myndighetsutövning i samhället är 

ensidiga beslut eller åtgårder som med bindande verkan bestämmer något i 

förhållande till medborgaren och är ett uttryck för kommunens behörighet och 

ansvar.20 Att myndighetsutövning är undantaget konkurrenslagen framgår även 

explicit i 1 kap. 5§ KL och är en tydlig gränsdragning när KL inte är tillämplig.  

Uppsatsen syftar som redan nämnts till att studera när kommunala aktörer får 

konkurrera med privata aktörer och med tanke på kommunens breda 

verksamhetsområde kan områdena ofta förväxlas. Givet den komplicerade 

karaktären av verksamheten och för att undvika missförstånd bör verksamheterna 

                                                 
17 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 18. 

18 Prop 1990/91:117 s. 3-4. 

19 Prop. 1992/93:56 s. 66-67. 

20 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 29. 
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i privat och statlig regi därmed organiseras på något begripligt sätt. Ett exempel på 

en väldigt bra organisering som jag valt att utgå ifrån är författaren Johan 

Hedelins skapelse. Hedelin har i sin bok ”Kommunal Konkurrensrätt” delat in 

verksamheterna i tre huvudområden: offentlig verksamhet, offentlig 

företagsverksamhet och företagsverksamhet.21 Begreppen är snarlika men skiljer 

sig markant åt vilket har stor betydelse vid tolkning av kommunal konkurrens. 

Syftet bakom denna indelning är att klargöra att den offentliga 

företagsverksamheten kan omfattas av konkurrensreglerna, och härmed 

framförallt reglerna om offentlig säljverksamhet, men om fallet avser offentlig 

verksamhet exempelvis om en myndighetsutövning skett, så är fallet undantagit 

KL. Begreppet företagsverksamhet har en signifikant betydelse för att besvara 

syftet i uppsatsen då det omfattas av de ”klassiska” konkurrensreglerna och även 

reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Därmed kommer 

skärningspunken mellan offentlig verksamhet och offentlig företagsverksamhet 

framöver bearbetas, det vill säga när den kommunala verksamheten är att anse 

som företagsverksamhet och den kommunala kompetensen för att tillämpa 

reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. 

 

2.1 Kommunal verksamhet är att anse som företagsverksamhet 

I vardagstal betraktar merparten av individerna den offentliga verksamheten som 

ett ansvar för stat och kommun, vilka arbetar för samhället och 

samhällsordningen. Merparten av den offentliga verksamheten sker genom 

kommunal regi där kommunernas medborgare betraktar handlingarna som 

politiska beslut. Den offentliga verksamheten vi vardagligen kommer i kontakt 

med är därmed den kommunala verksamheten som är mångfacetterad, 

komplicerad och delvis kommersiell. Som ovan nämnts betraktar vi kommunens 

verksamhet som politiska beslut. Det är sant att dessa beslut är att anse som 

politiska beslut, däremot kan besluten ifrågasättas och kritiseras om de inte 

                                                 
21 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 18-19. 
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harmonierar med samhället eller samhällsordningen. Samhället och 

samhällsordningen omfattar den offentliga sektorn men även privata aktörer som 

förväntas spela efter rådande regler, det vill säga marknadens gällande rätt. De 

politiska besluten som kan ifrågasättas är när kommunal sektor driver 

säljverksamhet under andra spelregler än privata aktörer i samma bransch. Dessa 

verksamheter är att beteckna som offentlig företagsverksamhet och täcker 

området för regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.22   

Tolkningen av företags begrepp sker utifrån EU-rätten vilket medför att det finns 

en omfattande mängd praxis, emellertid är inte tillämpningen av EU-prejudikat 

självklar eftersom organisationen av offentlig service ser olika ut i olika länder. 

Vid tillämpning i svensk rätt finner vi även vissa specialfall som exempelvis vid 

upphandling och egenregianbud. I dessa fall är typexemplet när en kommunal 

enhet deltar med anbud eller försäljningsverksamhet till den egna kommunen 

alternativt andra kommuner där den privata aktören har sämre konkurrensfördelar, 

frågan som uppstår är om kommunerna är företag i denna mening.23 För att 

besvara när verksamheten faller in under begreppet företagsverksamhet vänder vi 

oss till Konkurrenslagen. 

Begreppet företagsverksamhet nämns i 1 Kap 5§ KL där ”ett företag är en fysisk 

eller juridisk person som driver verksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur, 

dock inte till den del av verksamheten består i myndighetsutövning”, det vill säga 

att all verksamhet är att anse som företag oavsett enhetens rättsliga form. Alla 

enheter som utövar ekonomisk verksamhet även privat och oavsett sättet för dess 

finansiering är att anse som företag, såtillvida inte det utgör en 

myndighetsutövning. Det finns således inget krav på att företaget skall drivas i 

vinstsyfte, och även företag som anses tillhandahålla allmännytta ekonomiska 

tjänster är underkastade konkurrensreglerna.24 Som vägledande exempel finns 

                                                 
22 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 19. 

23 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 36-37. 

24 Se mål C-41/90 Höffner och Elser, p21-24. EEG domstolen fann att en arbetsförmedling är ett företag. 

Även om arbetsförmedlingens uppgifter överlämnats till offentliga institutioner kan det inte inverka på 

verksamhetens ekonomiska karaktär. 
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EU- domstolens beslut den 19 januari 1994, mål C-364/92 mellan SAT 

Fluggesellschaft mbh och Eurocontrol där Eurocontrol verksamhet prövas för 

begreppet företagsverksamhet. Eurocontrol är en internationell organisation med 

regional inriktning som har till syfte att stärka sammarbetet mellan de 

fördragsslutande staterna inom luftfartsområdet. För att utföra kontroller genom 

luftfartsområdet har Eurocontrol rättigheter och befogenheter som avviker från 

allmän lag det vill säga att Eurocontrol har särskilda behörigheter som är givna av 

organisationen. Eurocontrols funktion är därmed att säkra passagerna för 

flygtrafik genom de fördragsslutande länderna och således debiterar Eurocontroll 

flygtrafiken en enhetstaxa för passage genom varje medlemsland. Enhestaxan i 

fråga fastställs inte av Eurocontrol utan av var och en av de fördragsslutande 

staterna. Enhetstaxan krediteras till varje medlemsland där trafik har skett men 

med avdrag för en administrativ avgift som täcker Eurocontrols kostnader. EU-

domstolen bedömer att Eurocontrols verksamhet har befogenheter som rör 

kontrollen och övervakning av luftrummet som är typiska för offentligrättsliga 

maktbefogenheter samt att enhetstaxan som debiteras flygtrafiken inte tillfaller 

Eurocontrol utan endast en administrativ avgift som finansierar Eurocontrols 

verksamhet. Verksamheten som Eurocontrol bedriver bedöms därmed inte av 

sådan ekonomisk natur som gör det berättigat att tillämpa konkurrensreglerna25.  

Om vi skall sammanfatta begreppet företag är den generella gränsdragningen om 

den kommunala verksamheten utför en myndighetsutövning eller inte. I EU-

domstolens mål C-41/90 med Höffner och Elser finner domstolen att en 

arbetsförmedling är ett företag framförallt eftersom en arbetsförmedling inte är att 

anse som en myndighetsutövning. Även i målet finner vi att det inte finns något 

krav på att verksamheten skall finansieras genom avgifter för att anses som 

företag26. I målet C-364/92 mellan SAT Fluggesellschaft mbh och Eurocontroll 

finner vi att EU-domstolen lägger vikt på finansieringen av verksamheten det vill 

säga den administrativa avgiften som debiteras.  Eftersom företags begreppet skall 

                                                 
25 Mål C-364/92, se framförallt punkterna 19-30. 

26 Mål C-41/90, se punkt 21. 
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tolkas extensivt vore det ointressant att upprätta en lista över verksamheter som 

faller in under begreppet. Något som är av betydelse vid bedömning av en 

verksamhet är således verksamhetens syfte, beskaffenhet och till viss del hur den 

finansieras.27  

För att besvara frågan ovan, om ett egenregianbud för upphandling finns utbjudet 

på marknaden, där en kommunal enhet deltar med ett anbud och jämförbara 

alternativ till den kommunala enheten finns från den privata sektorn står det klart 

att kommunen utgör ett företag. I den uppkomna situationen finns en tydlig 

priskonkurrens och frågan kom att behandlas i propositionen om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet som kommer att behandlas 

längre fram i uppsatsen. Svaret är att den kommunala verksamheten är att anse 

som producent och leverantör av tjänster i en ekonomisk verksamhet som innebär 

att myndigheten måste anses vara ett företag i konkurrensrättslig mening.28 

 

2.2 Kommunal inköp och försäljningsverksamhet 

I föregående avsnitt nämndes att kommunens verksamhet kan anses vara 

företagsmässig och övergången från offentlig verksamhet till offentlig 

företagsverksamhet är ibland en komplicerad tolkningsprocess.29 I all 

företagsverksamhet finns både inköps- och säljverksamhet vilket normalt är 

antaget för gemene man. Problematiken som uppstår är att inköp och 

försäljningsverksamhet omfattas av olika regelverk men ingår i begreppet 

företagsverksamhet. I propositionen inför konfliktlösningsregeln som omfattar 

säljverksamhet belyses denna problematik, där Juridiska fakultetsnämnden vid 

Uppsala universitet anfört att det tydligt bör framhållas att konfliktlösningsregeln 

                                                 
27 Idén, Kommunen som konkurrent, kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar. 

117-118. 

28 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 36-37. 

29 Begreppet företagsmässig och företagsverksamhet skall tolkas som företag eller näringsidkare. Detta är en 

översättning av det i EG-rätten och EES-avtalet använda ordet ”undertaking” som fick sin översättning i 

prop. 1992/93:56 ”Ny konkurrenslag” sida 66, begreppet företag skall även tolkas extensivt enligt 

propositionen se sida 19. 
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endast avser säljverksamhet av varor och tjänster30. Innebörden av 

konfliktlösningsregeln är att säljverksamhet omfattas av konkurrenslagen men 

inköpsverksamhet normalt regleras i Lag om offentlig upphandling (SFS 2007:1 

091). Fortsättningsvis kommer därmed endast säljverksamhet att beaktas och 

inköpsverksamhet att undantas. 

 

2.3 Den kommunala kompetensen 

För att besvara uppsatsens syfte kommer särskilt reglerna om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet att vidareutvecklas. Reglerna om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet kommer att presenteras i 

utförligare form länge ner i uppsatsen men det kan vara värt att kort nämna syftet 

med regleringen och därmed en del begränsningar som finns i regeln. Regleringen 

om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (SFS 2009:1 280) syftar till 

att förbjuda en kommunal verksamhet eller förfarande. När domstolen skall 

använda reglerna om offentlig säljverksamhet för att ingripa mot en 

konkurrensbegräsning krävs att det offentliga beteendet är antingen en 

verksamhet, som redogjorts för ovan, alternativt är ett förfarande. Som framgår i 3 

kap 27§ 3:e stycket KL är regeln undantagen om ett förfarande är försvarbart från 

allmän synpunkt. Utöver enligt regeln får en kommun inte förbjudas att bedriva en 

verksamhet om den är förenlig med lag. Således finns två undantag från regeln, 

nämligen om förfarande är försvarbart från allmän synpunkt alternativt om 

verksamheten är förenlig med lag. För att utreda när undantagen från regeln är 

giltiga måste vi se över grundbulten för den kommunala verksamheten som 

framgår i Kommunallagen (1991:900) och finna gällande rätt för den kommunala 

kompetensen, det vill säga hur kommunen kan engagera sig på näringslivet. 

För att inleda skall det påpekas att lagstiftaren inte exakt bestämmer den 

kommunala kompetensen, det har inte ansetts vara möjlig eftersom kommunens 

                                                 
30 Proposition 2008/09:231 s.34, ”konfliktlösningsregeln är en tillämpningsregel i Konkurrenslagen 

(2008:579) som avser att reglera när privata och offentliga aktörer möts på samma marknad”. 
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verksamhet är otroligt bred och skiftar efter förutsättningarna. Lagstiftaren har 

därmed valt att endast ange några ramar inför den kommunala kompetensen och 

överlåtit tolkningen i praxis där varje fall kan behandlas lika sett till 

möjligheterna.31 Regelverket som kommunerna riktar sig efter är således 

kommunallagens 2 kap som enligt propositionen skall tolkas extensivt och 

kommunen skall kunna anpassa verksamheten till de lokala förutsättningarna och 

följa samhällsutvecklingen.32 Kommunernas kompetens att engagera sig inom 

näringslivet återfinns i 2 kap 1 och 7§§ Kommunalagen där rätten för en kommun 

att bedriva verksamhet uppstår. Omfattningen av verksamheten rör sig framförallt 

inom det område som kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet, och kan 

exemplifieras vid energiförsörjning, bostadsförsörjning och kommunalt 

engagemang på kommunikationsväsendets område. Den kommunala kompetensen 

sträcker sig dock även längre och om det förekommer särskilda fall får även 

kommunen engagera sig på varu- och tjänstemarknaden vilket är ett område som 

normalt sett är förbehållet privata företag.33När kommunen skall engagera sig på 

marknaden måste syftet med verksamhetet vara en åtgärd alternativt ha för avsikt 

att tillgodose ett allmänt kommunalt intresse enligt 2 kap 1§ Kommunallagen. 

Vidare måste även kommunen anses som kompetent att bedriva verksamheten och 

måste därmed uppfylla kraven i 2 kap 7§ där det framgår att verksamheten skall 

drivas utan vinstsyfte samt går ut på att tillhandahålla allmännyttiga tjänster. Vid 

bedömning huruvida ett allmänt intresse förelägger skall hänsyn tas till om 

verksamheten är lämplig, ändamålsenligt och skäligt. Förarbetena ger ingen direkt 

vägledning när allmänt intresse skall anses ha tillgodoses vid prövning av 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Vid prövningen av det allmänna 

intresset har konkurrensverket istället riktat fokus på lokaliseringen av 

verksamheten. Enligt 2 kap 1§ Kommunallagen finns uttryck för den så kallade 

lokaliseringsprincipen och grundantagandet är att verksamheten eller 

                                                 
31 Indén, Kommunen som konkurrent, kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 

begränsningar s. 39. 

32 Se prop. 1990/91:117, s. 27. 

33 Indén, Kommunen som konkurrent, kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 

begränsningar s. 40. 
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angelägenheten ska ha anknytning till kommunen eller dess medlemmar.34 De 

intressen som en kommun vill främja ska vara knutna eller lokaliserade till 

kommunen och avgörandet är således om själva intresset är anknutet till 

kommunen. Om intresset är anknytet till verksamheten har konkurrensverket 

prövat med viss framgång där ett undantag från lokaliseringsprincipen torde vara 

om det kommunala sammarbetet är av ren kommersiell verksamhet där syftet är 

att vidga försäljningen utanför kommunens medlemmar. Således följer inte den 

kommunala verksamheten lokaliseringsprincipen vilket är grundantagandet i den 

kommunala kompetensen och utgör en enkel prövningsgrund. Eftersom den 

kommunala kompetensen är ifrågasatt genom att kommunen inte följer de ramar 

som lokaliseringsprincipen förutsätter anses inte verksamheten vara förenligt med 

lag.35   

För att sammanfatta ovanstående resonemang skall inte lagen om 

konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet tillämpas i fall förfarandet är 

försvarbart från allmän synpunkt eller om verksamheten är förenlig med lag. I 

konkurrensverkets utredningar bedöms begräsningarna utefter den kommunala 

kompetensen och där finner vi oftast kommunens lokaliseringsprincip. 

Grundbulten i lokaliseringsprincipen är att kommunen skall främja verksamheten 

för kommuns medlemmar, det vill säga internt i kommunen. Om verksamheten 

därmed sträcker sig utanför kommunens gränser anses att kommunen överträtt 

lokaliseringsprincipen och den kommunala kompetensen. Resultatet är att 

verksamheten inte är förenligt med lag och kan meddelas ett förbud mot sin 

verksamhet. Det skall även påpekas att huvudregeln för kommunerna är att de inte 

skall engagera sig i egentlig näringsverksamhet eftersom det privata näringslivet 

skall skyddas från konkurrens av kommunala aktörer. Grunden med att offentliga 

aktörer inte bör engagera sig i marknaden är att kommuner inte möts av samma 

                                                 
34 Se T911-12, Konkurrensverket mot Borås kommun sida 5, Konkurrensverket bedömer att mark- och 

anläggningsentreprenad inte går ut på att tillhandahålla allmännyttiga tjänster åt medlemmarna i kommunen 

vilket faller utanför den kommunala kompetensen 2 kap 1 och 7§§ Kommunallagen. Vidare anser även 

konkurrensverket att den del av säljverksamheten som bedrivs utanför kommunen strider mot 

lokaliseringsprincipen 2 kap 1§. 

35 KKV Dnr. 438/2011, punkt 111-114. 
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risk vid ett marknadsintrång. Vid marknadsintrång har kommuner en särställning 

genom att tillgångar från skattemedel kan tillföras och kommunen anses därmed 

mer benägna att ta större affärsmässiga risker. Konkurrensneutraliteten är därmed 

åsidosatt eftersom vid marknadsinträde är inte riskerna lika mellan privata och 

kommunala aktörer varför konkurrens inte sker på samma villkor. En ytterligare 

tanke bakom huvudregeln är att företag inte skall behöva tåla konkurrens från 

kommunala verksamheter, framförallt eftersom privata företag har varit med och 

finansierat den konkurrerande verksamheten genom erläggande av skatter. 36 

Det skall tilläggas att det i skrivande stund pågår en utredning om en ny 

kommunallag. I utredningen inför ny kommunallag (SOU 2015:24) har 

problematiken med kommunal verksamhet uppdagats igen och utredaren syftar på 

att klargöra vad som skall anses vara tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 

Dessa tjänster som ovan har redovisats är svårtolkade och konkurrensverket 

bedömer ofta efter lokaliseringsprincipen, det vill säga att verksamhet inom 

kommunen oftast är inom den kommunala kompetensen. Begreppet allmännyttiga 

tjänster i svensk rätt har utredaren i ny kommunallag benämnt som oklar och 

förklaras efter att en EU-rättslig definition saknas. Regeringen har även i tidigare 

lagstiftningsarbete inte sett ett behov att formellt benämna något som allmänt 

intresse eftersom regeringen på många områden ser nackdelar ifall en offentlig 

aktör utför exklusiva tjänster på marknaden.37 Sammantaget syftar utredaren 

däremot till att tjänster av allmänintresse borde utgöra tillfällen då det 

förekommer någon form av marknadsmisslyckanden. 38 Det vore en förenkling 

vid fastställande av gällande rätt om lagstiftaren bestämmer att ett 

marknadsmisslyckande skulle innebära en legitim verksamhet för kommunen.  

För att sammanfatta är den kommunala verksamheten mångfacetterad, 

komplicerad och delvis kommersiell vilket innebär ett stort utbud av regelverk 

berör området. Kommunens organisation kan delas in i tre områden, offentlig 

                                                 
36 Indén, Kommunen som konkurrent, kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 

begränsningar. s 41. 

37 SOU (2015:24) s. 392-393. 

38 SOU (2015:24), s. 394. 
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verksamhet, offentlig företagsverksamhet samt företagsverksamhet. Offentlig 

företagsverksamhet utgör teckningsområdet för konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet enligt 3 kap 27§ KL och företagsverksamhet omfattas av de äldre 

konkurrensreglerna som finns i 2 kap 1-7§§ KL. Ett strikt undantag från en 

konkurrensbegräsning är om kommunens verksamhet är en myndighetsutövning 

enligt 1 kap 5§ KL. Om så inte är fallet är verksamheten att anse som 

näringsverksamhet. Slutligen skall kommunens kompetens beaktas vid 

tillämpningen av reglerna för konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet för 

att utreda om kommunens verksamhet överträder sin behörighet. 
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3 Konkurrenslagen 

Inledande skall det framföras att konkurrenslagen består av vissa ”klassiska” 

förbudsregler, varav endast tre förbudsregler kommer beaktas nämligen 2 kap 1§ 

KL om konkurrensbegränsande sammarbete mellan företag och 2 kap 7§ KL 

missbruk av dominerande ställning. Dessa regler kommer framöver att benämnas 

som de ”klassiska” förbudsreglerna. Utöver de klassiska förbudsreglerna kommer 

även regeln om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet behandlas vilken 

återfinns i 27§ KL. Den sistnämnda förbudsregeln  avser merparten av uppsatsen 

syfte och bör tolkas i samråd med de klassiska reglerna.  

 

3.1 Konkurrenslagens rättsutveckling  

Föreliggande kapittel behandlar främst kommuners verksamheter sett till företags 

begreppet och kommunernas kompetens. Som påpekats är det när verksamheten 

är företagsmässig och inte innefattar myndighetutövning som konkurrensreglerna 

kan utgöra ett hot mot den kommunala verksamheten. Den rådande svenska 

konkurrenslagen39 är SFS 2008:579 och har ersatt den äldre konkurrenslagen SFS 

1993:20. Den äldre konkurrenslagen skiljer sig väsentligen åt från tidigare 

lagstiftningar, framförallt då lagstiftaren ville skärpa reglerna samt anpassa den 

svenska konkurrenslagen till EU:s rådande regelsystem.40 Den dåvarande 

konkurrenslagen SFS 1982:729 innehöll inte tillräckligt med fasta spelregler för 

konkurrensen på markanden och ansåg ha en svag preventiv verkan för aktörerna. 

Problematiken återfinns i förarbetet inför 1993 års KL där Konkurrenskommittén 

presenterar sin rapport om Konkurrens för ökad välfärd (SOU 1991:28) och 

kartlagde 61 branscher där förekomsten av olika slag av konkurrenshinder i den 

svenska ekonomin påvisades. Vidare har även regeringen identifierat 

problematiken med en inte fungerande konkurrenslagstiftning när ekonomin 

                                                 
39 Konkurrenslagens utveckling som bearbetas i texten är följande: Konkurrenslagen (2008:579), 

Konkurrenslagen (1993:20) samt Konkurrenslagen (1982:729). 

40 Indén, Kommunen som konkurrent, kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga 

begränsningar s. 112. 
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övergår till en allt större internationell marknad. Inom EU är konkurrens en 

plattform för att nå målen för det Europeiska samarbetet med frihandel, 

etableringsfrihet och därmed efterfrågas en frånvaro av konkurrenshämmande 

regelsystem.41 

I propositionen inför konkurrenslagen 1993:20 framfördes därmed att 

konkurrenslagen är en viktig del för samhällsekonomin och att när företag 

begränsade konkurrensen så medförde detta en negativ effekt i ekonomin. Den 

stora konsekvensen av en konkurrensbegränsning är oftast att effekten är 

långvarig och således förlorar företagen kostnadskontrollen och den kreativa 

utvecklingen hämmas. I propositionen kommenterades även hur konkurrens bäst 

skapas och det ansågs att företagande är bästa lösningen. Med konkurrerande 

företag är marknadsekonomins hälsa som bäst och därmed bör 

konkurrensbegränsningar nationellt och internationellt inom EU:s 

samarbetsområde bekämpas och sanktioneras.42 Den stora förändringen av gamla 

konkurrenslagen blev därmed närmandet till EU och detta genom att EG:s 

konkurrensregler utgjorde modellen inför svenska konkurrenslagen. En positiv 

effekt är att företagen i Sverige inte behöver anpassa sin verksamhet efter handel 

inom landet eller inom EU:s medlemsstater och därmed underlätta 

internationalisering av Svenska företag.  Den forna konkurrenslagen 1982:729 

byggde i huvudsak på missbruksprincipen där ingripande mot 

konkurrensbegränsningar i huvudsak sker med verkan för framtiden. Nackdelen 

med missbruksprincipen var att systemet inte stödjer ett preventivt direktverkande 

sanktionssystem, något som efterfrågades av regeringen.43 Spelreglerna som EU:s 

konkurrenslagstiftning erbjöd och därmed valdes ut är dåvarande artiklarna 85.1 

och 86 i Romfördraget med förbud mot konkurrensbegränsande sammarbete 

mellan företag (artikel 85.1) och missbruk av dominerande ställning (artikel 8644) 

                                                 
41 Prop. 1992/93:56 s. 7 

42 Prop. 1992/93:56, s. 16-17. 

43 Prop. 1992/93:56, s. 18. 

44 Romfördragets artiklar 85 och 86 har förändrats med tiden, i förordning EEG nr 17/62 ändras artikel 85 till 

81 och 86 till 82. Den 1 maj 2004 ändrades artiklarna i förordning EG nr 1/2003 till de nuvarande artiklarna 

101 ”konkurrensbegränsande sammarbete mellan företag” och 102 ”missbruk av dominerade ställning”.  



24 

 

som även utgjorde ett preventivt medel mot konkurrensbegränsningar. 

Sammanfattningsvis ansåg lagstiftarna inför Konkurrenslagen 1993:20 att lagen 

skall verka långsiktigt och i preventivt syfte med tydliga spelregler. Spelreglerna 

som förnyades var framförallt konkurrensbegränsande sammarbete och missbruk 

av dominerande ställning där inflytande från de rådande EU-reglerna 

implementerades. Konkurrenslagen tog därmed även ett stort steg in i EUs 

sammarbete och gällande rätt på området förändrades.45 Den gällande praxis som 

utarbetats på området i Sverige utefter den äldre konkurrenslagen 1982:729 fick 

därmed mindre betydelse och tolkningen av nya konkurrenslagen 1993:20 skiljde 

sig markant åt.46 Fördelen med att använda EU:s konkurrenslag som modell är att 

tolkning och vägledning kan hämtas från EU-domstolens praxis och även andra 

länder som tillämpat förbudsprincipen. Emellertid finns en reservation i 

propositionen inför konkurrenslagen 1993:20 som säger att man måste beakta 

tillämpningen av svenska konkurrenslagen i vissa fall, och där bör tolkningen 

anpassas efter de särskilda förhållanden som gäller i Sverige.47 I detta sistnämnda 

finner vi härmed problematiken med kommunal konkurrens i Sverige och att 

tolkningen med en generell vägledning om konkurrensbegränsningsbedömningar i 

vissa fall måste anpassas till det enskilda fallet.48  

Den rådande konkurrenslagen är SFS 2008:579 och har genomgått ytterligare 

förändringar i efterhand men är i stort sett oförändrad sedan 1993.49 Den senaste 

omarbetningens resulterade bland annat i den så kallade ”konfliktlösningsregeln” 

och är av särskilt intresse då lagen är ny och saknar motsvarighet inom EU-rätten. 

Den nya lagen fick benämningen ”konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på 

marknaden” och speglar problematiken med offentliga säljaktörer på marknaden. 

Bakgrunden till omarbetningen är resultatet av konkurrensrådets betänkande 

(SOU 2000:117) om ”konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat 

                                                 
45 Prop 1992/93:56, s. 19. 

46 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder s. 71-72. 

47 Prop. 1992/93:56, s. 21. 

48 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 47. 

49 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 44. 
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sektor” som redovisade att konkurrensneutraliteten är åsidosatt. Problematiken 

som rådet presenterade var att det för närvarande inte fanns någon lagstiftning 

som direkt tar sikte på de situationer där offentliga aktörer ges tillfälle att agera på 

konkurrensutsatta marknader i mer gynnsamma förhållanden än privata aktörer.50 

Konkurrensrådets arbete gav ett flertal fall där underprissättning kunde 

konstateras. Därmed utfärdade rådet ett flertal rekommendationer hur enighet kan 

uppnås mellan näringsidkare och offentlig sektor. Emellertid har regeringen 

konstaterat i propositionen att rekommendationerna aldrig ledde till att offentliga 

aktörer ändrade sitt beteende.51 Prövningen av konkurrenskonflikter vid offentlig 

säljverksamhet är väldigt begränsat, framförallt eftersom konkurrensbegränsande 

samarbete mycket sällan ansågs vara tillämpligt. Även frågan om missbruk av 

dominerande ställning anses inte vara av någon betydelse. Regeringen anser 

därmed att en lagbestämmelse som möjliggör domstolsprövning mellan offentlig 

och privat sektor bör finnas52. I propositionen förs därför ett förslag till ny 

lagstiftning fram där den offentliga sektorn blir ett objekt som kan prövas i 

Stockholms tingsrätt med Marknadsdomstolen som högsta instans. Förslaget avser 

även en lag om förbud för offentlig säljverksamhet som framgår i 27§ 

Konkurrenslagen (2008:579). Förbudet gäller kortfattat om den offentliga 

verksamheten snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv 

konkurrens på marknaden bör denna förenas med ett förbud. Regeln är ny och 

relativt oprövad men bör kommenteras.53 

 

 

 

 

                                                 
50 SOU 2000:117, s. 189. 

51 Prop. 2008/09:231 s. 14-15. 

52 Prop 2008/09:231 s. 31 

53 Prop 2008/09:231 s. 56 
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3.2 Konkurrenslagens syfte och skyddsintressen 

Konkurrenslagens syfte är väldigt omdiskuterat och sett ut olika synvinklar och 

parters intresse skiljer sig åsikterna åt. En central fråga som större organisationer 

undrar är varför statsmakterna har instrument för att begränsa deras 

företagsverksamhet. Motsatsvis vill de mindre aktörerna att en stor organisation 

inte skall missbruka deras marknadsposition vilket medfört ett incitament att 

reglera konkurrensmarknaden nu alltså finns. Situationen här kan även vara att 

den stora organisationen är kommunalt styrd och till vilket syfte bör då 

konkurrenslagen tillämpas? Vid argumentering för att legitimera konkurrenslagen 

och förstå appliceringen kan ekonomiska modeller användas för att visa 

konkurrenslagens syfte och skyddsintressen.  

Till att börja med är konkurrenslagens uppgift att främja konkurrensen vilket sägs 

uttryckligen i 1 kap 1§ KL där lagens ändamål är ”att undanröja och motverka 

hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av handel med varor, 

tjänster och andra nyttigheter”. Lagstiftningens allmänna syfte är alltså att skydda 

konkurrensen i den öppna marknadsekonomin och därigenom direkt öka 

välfärden.54 Med en öppen marknadsekonomi menas att resurserna, det vill säga 

tillgångarna, styrs genom ett utbud- och efterfrågan modell som inte är reglerad av 

staten. Grundförutsättningen för marknadsekonomin är att perfekt konkurrens 

råder på den relevanta marknaden och därmed förväntas denna situation att 

generera en effektiv samhällsekonomi.55 Grundbulten i en effektiv 

samhällsekonomi är perfekt konkurrens vilket i sin tur är en modell där 

grundantagandet syftar till att det finns många marknadsaktörer såväl säljare som 

köpare som har tillgång till samma information om marknaden samt att produkten 

i fråga är homogen. Eftersom alla aktörer har tillgång till samma information 

kommer säljaren istället agera som pristagare på den relativa marknaden, det vill 

säga att hon anpassar sig till den rådande jämnvikten av utbud och efterfrågan. 

                                                 
54 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder, s. 73. 

55 Jones, Sufrin, EU Competition Law- text cases and materials, s. 2-4. 
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Vad producenten måste då ta hänsyn till är kostnadsfaktorerna i produktionen för 

att maximera effektiviteteten av tillgångarna och därmed göra en eventuell vinst.56 

Syftet med exemplet om perfekt konkurrens är att kostnadsfaktorerna påverkas, 

något som propositionen inför konkurrenslagen (1993:20) efterfrågat. Vad som 

även sker är att konsumenten skyddas av allt för hög prissättning vilket borde 

anses som en gynnsam konkurrens. Vid perfekt konkurrens anses marknaden som 

effektiv ur en kostnadssyn och därmed finns inga incitament för en konkurrenslag. 

I verkligheten finns ingen perfekt konkurrens men för att närma oss fallet kan 

konkurrenslagen vara till hjälp för att uppnå ett så kostnadseffektivt samhälle som 

möjligt.  

I propositionen inför KL1993 skrevs att en bristande konkurrens har negativa 

effekter för samhällsekonomin genom att produktionsresurserna till följd av 

konkurrensbegränsningar inte styrs till de verksamheter som är effektivast. Detta 

innebär att konsumenterna tvingas betala ett högre pris än vid fullständig 

konkurrens.57  Modellen om perfekt konkurrens kan anses stödja principen om 

lågt pris, något som även ekonomen Adam Smith erkände och hans teori om en 

öppen marknad med fri konkurrens.58  I de svenska förarbetena framträder en 

positiv syn på konkurrensen som en marknadsregulator. Ett högt konkurrenstryck 

inom det svenska näringslivet har ansetts vara viktigt.59 Som motsats får 

konkurrenslagen inte användas för att begränsa eller reglera konkurrensen utan 

skall sträva efter en marknadsekonomisk jämnvikt. Således är en central 

utgångspunkt att konkurrenslagstiftningen syfte bygger på uppfattningen om 

priskonkurrens och produktionskonkurrens mellan konsumenterna och 

producenterna. Skyddsintresset för konkurrenslagen är primärt den 

samhällsekonomiska välfärden och främjandet av allmän rörlighet och 

anpassningsbarhet i näringslivet. Sammanfattningsvis bör inte konkurrenslagen 

                                                 
56 Jones, Sufrin, EU Competition Law- text cases and materials, s. 8. 

57 Prop. 1992/93:56, s. 5-6. 

58 Jones, Sufrin, EU Competition Law- text cases and materials, s. 2. 

59 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder s. 74. 
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enbart betraktas som ett skydd för ekonomisk effektivitet utan även ett skydd för 

välfärden.60  

 

3.3 Konkurrensbegränsande avtal  

Konkurrenslagens primära uppbyggnad är som ovan nämnts tre förbudsregler som 

avser att reglera konkurrensen när aktörer på något sätt snedvrider konkurrensen. 

Den första förbudsregeln återfinns i 2 kap 1§ KL och har som primär uppgift att 

reglera avtal mellan företag. Avtal mellan företag sker kontinuerligt i den löpande 

verksamheten och därmed skall det påpekas att inte alla avtal mellan företag är 

konkurrensbegränsande. I 2 kap 1§ KL sägs att ”sådana avtal mellan företag som 

har till syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på 

marknaden på ett märkbart sätt är förbjudna” och lagen exemplifierar 

fortsättningsvis i andra stycket en del förfaranden som är förbjudna. Dessa 

förfaranden har en viss begränsad praktisk betydelse och är inte avsedd att vara 

uttömmande utan endast som vägledande exempel.61 Istället bör vissa 

framträdande begrepp så som ”begränsning”, ”snedvrider” och ”märkbart sätt” 

vidareutvecklas. I förarbetet inför konkurrenslagen 1993 har begreppen tolkats 

som ekonomiska verkningar som av någon betydelse framträder genom samarbete 

mellan mindre eller medelstora företag där avtalsprodukterna eller produkter som 

konsumenterna uppfattas som likvärdiga för del relevanta marknaden. Begreppet 

relevant marknad är ett vedertaget och centralt begrepp för konkurrensrätten och 

tjänar till att pröva konkurrensförhållandet för den marknad som de enskilda 

fallen berör och kommer diskuteras längre ner i uppsatsen.62 Begreppen märkbar 

och begränsning som urskilts från lagtexten är bedömningskriterier som formellt 

benämnts som märkbarhetskriteriet och konkurrensbegränsningskriteriet. Hedelin 

har i sin bok kommenterat kriterierna och åsyftar att en del av det kommunala 

                                                 
60 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder s. 74-75. 

61 Prop 1992/93:56 s. 73. 

62 Prop. 1992/93:56, s. 73. 
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konkurrensproblemet uppstår vid tolkningen av dessa kriteriet. Han åsyftar vid att 

en stor del av litteraturen som finns i konkurrensområdet cirkulerar kring 

märkbarhetskriteriet varav begränsningskriteriet oftast endast berörs kortfattat och 

summariskt. Detta återspeglar svårigheten med en vägledning inom det 

kommunala samhällsområdet där praxis är knapp och jämförelser till andra 

medlemsländer är begränsad. Lagtextens syfte är att avtal mellan företag kan vara 

förbjudna om de har till syfte att hindra eller snedvrida konkurrensen och 

avtalsparterna bör enligt 1 kap 6§ anses som en sammanslutning av företag eller 

samordnande förfaranden. Begreppet avtal i lagtexten kan enligt Hedelin därmed 

leda till en allt för snäv angränsning av det förbjudna området och påpekar att 

avtal i konkurrensrättslig mening inte innebär formellt bindande muntliga eller 

skriftliga överenskommelser utan kan även bestå i att företag frivilligt begränsar 

sin handlingsfrihet på marknaden genom s.k. ”gentlemen´s agreements”.6364 Ett 

samordnat förfarande ligger till grund om inget avtal upprättats mellan företag 

utan istället att någon form av informationsutbyte direkt eller indirekt har skett, 

till exempel om ett planerat marknadsbeteende som påverkar konkurrensen eller 

den potentiella konkurrensen. Undantaget från ett samordnat förfarande är om 

utbytet av information endast är ett naturligt parallellt uppträdande i marknaden, 

beteendet kan därmed vara en form av branschpraxis och därmed inte utgör ett 

konkurrensbegränsande uppträdande.65 Ytterliggare undantag från 

konkurrensbegränsande avtal är om avtalet medför positiva effekter enligt 

kriterierna i 2 kap 2§ KL, eller avser ett gruppundantag enligt 2 kap 3§ där 

exempelvis konkurrensbegränsande avtal om viss taxiverksamhet eller 

försäkringssektorn.66  

Sammanfattningsvis anses ett avtal hämma konkurrensen om det på något sätt 

inskränker ett eller flera företags möjlighet att agera oberoende av andra företag 

                                                 
63 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 46. 

64 Se även MD 2009:11, s. 28-29, där marknadsdomstolen fastställer att ett avtal inte behöver ske i skriftlig 

form, företagens agerande behöver heller inte syfta till att begränsa konkurrensen utan det räcker med att 

företagen är aktiva på marknaden.  

65 Prop 1992/93:56, s. 71. 

66 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder s 69-70. 
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på marknaden.67 Av förarbetet framgår att om företag inte oberoende av andra kan 

utöva sin verksamhet är avtalet förbjudet. Ett exempel på konkurrenshämmande 

vore om ett företag står utanför ett avtal men i direkt konkurrens med företagen 

som har ingått i ett avtal, där den utomstående parten hindras genom avtalet att få 

tillgång till varor eller teknologi och därmed undantas möjligheten att konkurrera. 

 

3.3.1 Vertikala och Horisontella avtal  

Vid tolkningen av konkurrensbegränsande avtal delas avtalen upp i två separata 

grundantaganden som utgör en tolkning av avtalets syfte. Det finns vertikala och 

horisontella avtal som konkurrensrätten arbetar med varav dessa tolkas olika av 

lagen men den juridiska utgångspunkten är densamma för bägge typer av avtal 

nämligen 2 kap 1-2§ KL. Den ut konkurrenssynsätt mildaste typen av 

konkurrensbegränsande avtal är vertikala avtal som träffas mellan tillverkare och 

grossister, grossister och detaljister, det vill säga mellan företag i olika handelsled, 

ett exempel för vertikalt avtal vore ett distributionsavtal.68 Generellt betraktas 

vertikala avtal som mindre konkurrensbegränsande, framförallt eftersom parterna 

inte är varandras konkurrenter. Bedömningsgrunderna för när ett vertikalt avtal 

anses begränsa konkurrensen är EU:s gruppundantagsförordning där en 

begränsning anses föreligga om leverantören eller köparen har en marknadsandel 

som överstiger 30 % av den relevanta marknaden. 69 Strikt svartlistade typer av 

vertikala avtal är däremot bindande återförsäljarpriser och prisangivelser och 

bedöms som syftesöverträdelser.70  

Den grövre formen av avtal är horisontella avtal där oftast en länk finns till 

kartellverksamhet. Horisontella avtal eller överenskommelser träffas oftast mellan 

konkurrenter där avtal eller överenskommelse om priser sker mellan konkurrenter. 

                                                 
67 Hedelin, kommunal konkurrensrätt s. 47. 

68 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 48. 

69 EU No 330/2010, punkt 9 och 10. 

70 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder, s.126-127. 
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Ut en konkurrenslagen syn är detta en direkt allvarlig begränsning av 

konkurrensen och anses vara speciellt viktiga att hindra.71 Kartellverksamhet 

brukar även benämnas som hard Core Cartels och har ett inarbetat syfte att 

snedvida konkurrensen, även kallat syftesöverträdelse. De mest framstående typer 

av horisontellas avtal är prissammarbete, begränsning av produktion och 

uppdelning av marknaden och inköpskällor. Att bekämpa kartellverksamheter är 

prioriterande för EU kommission och i Sverige, framförallt då syftet med 

kartellerna är att hålla priserna höga vilket medföljer att ineffektiva företag med 

hög kostnadsnivå kan fortsätta verksamheten.72 Vi känner igen detta från 

konkurrenslagens syfte som presenterats ovan och incitament finns för att hindra 

dessa verksamheter för att motverka hög prissättning och gynna effektiv 

produktion.  I svensk praxis har domstolen tydligt markerat den oönskade effekten 

av priskarteller. I det kända asfaltsmålet mellan NCC m.fl. och Peab Asfalt m.fl. 

som avser en anbudskartell har marknadsdomstolen dömt kartellen som ytterst 

konkurrenssnedvridande eftersom företagen har en stort inflytande på den 

relevanta marknaden och vid pris snedvridningen har därmed konkurrensen på 

marknaden signifikant påverkats.73  

 

3.4 Missbruk av dominerande ställning 

Missbruk av dominerande ställning återfinns i 2 kap 7§ KL och lyder ”Missbruk 

från ett eller flera företag sida av en dominerande ställning är förbjudet” och 

regeln är enkelt utförd med vissa exemplifieringar. Ett företag missbrukar sin 

maktposition om den direkt eller indirekt påtvinga några oskäliga inköps- eller 

försäljningspriser, begränsa produktionen, ge handelsparter olika handelsvillkor 

alternativt ställer tvingande krav i avtal till annan handelspart som inte ingår i 

företagets naturliga verksamhet. Grundantagandet vid bedömning om 

                                                 
71 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder s. 104. 

72 Bernitz, Svensk och europeisk marknadsrätt 1: konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga 

grunder, s. 105. 

73 MD 2009:11, s 89-90. 
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dominerande ställning finns är genom att bedöma den relevanta marknaden och 

företagets marknadsandel. Riktlinjerna för att besitta en dominant position på 

marknaden har efter praxis ansett som över 50 % av den relevanta marknaden.74 

Den relevanta marknaden utgörs av en analys av konsumenternas beteende och 

syftar primärt på utbytesbarheten på produktmarkande samt företagens position 

geografiskt vilket kommer mer ingående diskuteras nedan. I fall om dominant 

position finns talar man om missbruk vilket avser typexempel som när 

konkurrenter tvingas ut ur marknaden genom priskontroll. Detta är en direkt 

konsekvens för konkurrensen och marknaden kan ta stor skada om inte 

förfarandet hindras. Inom konkurrensrätten förekommer flertalet fall av 

dominerande ställning, inom kommunal konkurrensrätt är oftas fallen korrelerade 

med offentliga engagemang där man vill subventionera en verksamhet. Resultatet 

av förfarandet leder det till att de kommunala företagen ackumulerar en stor 

marknadsandel och således besitter marknadsmakt. Emellertid är det inte olagligt 

att inneha marknadsmakt, först vid missbruk av marknadsmakten bör agerandet 

hindras. En prövning om agerandet snedvrider marknaden utgör således grunden 

för om en konkurrensbegränsing skall tillämpas och definitionen av den relevanta 

marknaden utgör prövningsunderlaget.75 

 

3.4.1 Relevant marknad 

I domstol och utredningar vid misstanke om ett konkurrensbegränsande 

förfarande utreds de empiriska grundantaganden. Grundantaganden är av ren 

analytisk karaktär och syftar till att testa om en begränsning har skett alternativt 

om det finns en potentiell risk för en begränsning. För att besvara 

grundantagandet identifieras den relevanta marknaden genom att systematiskt 

fastställa gränserna för konkurrensbegräsningen som företaget alternativt 

företagen utgör. 76 Vid bedömningen tillämpas kommissionens tillkännagivande 

                                                 
74 Se Mål C62/86 Akzo, punkt 59-60. 

75 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 63. 

76 97/C 372/03, punkt 2.  
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om definitionen av relevant marknad 97/c 372/03 och utgör underlaget för 

systematiken skall utformas och appliceras efter målet.   

Enligt tillkännagivandet beskrivs marknaden i två övergripande dimensioner 

nämligen geografiskt och produktmässigt. Av tillkännagivandet framgår att ”en 

relevant produktmarknad omfattar alla varor och tjänster som på grund av sina 

egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas 

som utbytbara”.77 Kortfattat innebär produktmarknaden att fastställa vilka andra 

produkter som finns tillgängliga samt om dessa är lika bra och således utbytbara. 

Vi finner även definitionen av den relevanta geografiska marknaden i 

tillkännagivandet där det kortfattat framgår att ”den geografiska marknaden 

omfattar det område där företagen tillhandahåller de relevanta produkterna eller 

tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren är tillräckligt likartade”.78 Tolkningen 

av den geografiska marknaden är mer diffus och i kommissionens 

tillkännagivande beskrivs uppfattningen som ”ett grundval av grovt uppskattade 

uppgifter om marknadsandelarnas fördelning mellan parterna” vilket kan tyckas 

vara diffust då utredaren kanske gör en allt för grov uppskattning och således är 

underlaget felaktigt.79 Det är svårtolkat vad kommissionen anser är en geografisk- 

och produktmarknad men som vägledande exempel i svensk praxis finner vi att 

avgränsningen oftast kan göras genom att identifiera aktörerna i en kommun från 

privat och kommunal sektor. Som exempel finns målet mellan KKV och Borås 

kommun där mark- och anläggningsarbeten granskas. Bakgrunden är att Borås 

kommun har genom sitt underägda servicekontor deltagit som säljare av mark och 

anläggningsarbeten80. Den relativa produktmarknaden som fallet berör är mark- 

och anläggningsarbeten och en avgränsning för kontraktsvärden över 10 milj. kr 

görs. Intressant är att KKV anser att ingen uppdelning av mark- och 

anläggningsarbeten bör ske, även om projekten skiljer sig åt i vissa fall. Således är 

alla mark- och anläggningsarbeten att beakta som samma produkt vilket normalt 

                                                 
77 97/C 372/03, punkt 7. 

78 97/C 372/03, punkt 8. 

79 97/c 372/03, punkt 28. 

80 T911-12, s. 1. 
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sätt inte brukar ske enligt Hedelin.81 Emellertid kännetecknas produkten av en hög 

utbytbarhet från privat konkurrens eftersom aktörerna enkelt kan ställa om sin 

produktion och om någon tjänst alternativt kompetens saknas kan extern personal 

hyras in från andra privata aktörer. Således finner vi kortfattat den relativa 

produkten.82 För att bedöma den relativa geografiska marknaden har 

konkurrensverket inhämtat uppgifter från branschorganisationen Sveriges 

byggindustrier. Utefter antalet säljande aktörer har KKV granskat hur stor andelen 

aktörer som är utomstående för att identifiera Borås kommuns delaktighet på 

marknaden. KKV fann att det var väldigt få aktörer utanför Borås kommun som 

deltog i säljverksamheten sett till den relativa produkten som offereras. KKV 

anser därmed att Borås relativa verksamhetsområde sträcker sig inom sin kommun 

men även närliggande kommuner.83 

Sammanfattningsvis bör påpekas att lagstiftaren och kommissionens 

tillkännagivande är riktlinjer och således inte bör följas slavist eftersom varje 

marknad skiljer sig åt. Som vägledande exempel för utredaren finns verktyg för 

att bedöma den relevanta marknaden, bland annat ett test som kallas SSNIP-test 

som beskriver hur konsumenter reagerar på prisfluktuationer genom korspris 

elasticiteter från efterfrågesidan.84 EU-domstolen använder testet frekvent, som 

exempel finns målet T-321/05 AstraZenica v. Commission där en prisökning sker 

frekvent med mellan 5-10 % från det relativa priset. Syftet är att avgöra om 

substituten på marknaden tar över och således en minskning av försäljningen sker. 

Om ingen minskning av försäljningen sker anses producenten besitta en viss 

marknadsmakt.85  

 

 

 

                                                 
81 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 127. 

82 T911-12, s. 20-222. 

83 T911-12, s. 24-25. 

84 Jones, Sufrin, EU Competition Law- text cases and materials, s. 67-69. 

85 T-321/05, punkt 87. 
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3.5 Konfliktlösningsregeln 27§ 

Grunden till konfliktlösningsregeln är som ovan nämnts rådets betänkande om 

”konkurrens på lika villkor”. Det har visat sig att begränsningsreglerna inte har 

varit tillräckligt effektiva för att hantera kommunal konkurrens. Det finns även 

utöver konkurrensbegränsningsreglerna ett relativt stort antal lagar som påverkar 

konkurrensförhållanden mellan offentliga och privata aktörer och bidrar ibland till 

konkurrensneutralitet men dessvärre i allt för låg omfattning. Utöver 

konkurrenslagen finns även Lagen om offentlig upphandling (2007:1 091) men 

kan inte användas för att rätta till snedvridna marknadsförhållanden i 

säljverksamhet. Även i Kommunallagen (1991:900) finns vissa spärrar för vilka 

verksamheter som kommuner och landsting får bedriva, men som propositionen 

inför konfliktlösningsregeln (prop. 2008/09:231) påstår finns en relativt stor 

gråzon och lagen hindrar inte att konkurrensutsatta verksamheter bedrivs på ett 

konkurrenssnedvridande sätt.86  

 

3.5.1 Kortfattat om konfliktregelns lagtext 

 Som ovan nämnts har konkurrenslagen kompletterats med en ny lagstiftning, 

nämligen konfliktlösning regeln som i ett försök att utöka konkurrensneutraliteten. 

Regeln är oprövad sett från prejudikat, endast en dom från högsta instans har 

presterats och prejudikatsvärdet är föga betydelsefullt för tolkningen av regeln. 

Konfliktlösningsregeln återfinns i 3 kap 27§ KL där det framgår att ”Staten, en 

kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 

kap 5§ KL första stycket tillämpa ett visst förfarande”. Innebörden av 

konfliktlösningsregeln är att tingsrätten i Stockholm kan meddela två typer av 

förbud: nämligen förbud mot en verksamhet eller förbud mot ett förfarande vilka 

skiljer sig markant åt. Utöver ovan nämnt bör även konfliktlösningsregeln 

samordnas med de övriga begränsningsreglerna i 2 Kap 1 och 7§§ KL, 

konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och missbruk av dominerande 

                                                 
86 Prop. 2008/09:231, s. 30. 
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ställning eftersom situationerna är snarlika. Den marginella skillnaden är att 

konfliktlösningsregeln bör tolkas mer extensivt och träffa en bredare målgrupp.87  

Ett beslut om förbud, alternativt förbud mot ett förfarande skall fattas mot 

bakgrund av att verksamheten snedvrider alternativt hämmar eller är ägnat åt att 

hämma förekomsten av eller utvecklingen av konkurrens 3 kap 27§ 1 till 3e st KL. 

Vi känner igen begreppet snedvrider från 2 kap 1§ KL om konkurrensbegränsande 

sammarbete mellan företag och bör tolkas på samma sätt, emellertid har 

konfliklösningsregeln fått en ny träffbild genom begreppet hämma. Vid 

hämmande av konkurrensen finns risk att privata initiativ faller bort alternativt 

inte etablerar sig på marknaden överhuvudtaget till följd av den offentliga 

aktörens agerande. 88 Situationen uppstår om den offentliga aktören besitter en till 

viss del dominerande position och således dämpar eller hejdar konkurrenstrycket 

genom att privata aktörer avstår från inträde i marknaden. Det råder med andra 

ord en typ av inträdeshinder genom att den dominerande aktören redan har en så 

pass stor del av marknaden. Vi finner här en likhet med de klassiska 

konkurrensreglerna och hur eventuellt konfliklösningsregeln bör tolkas. Vid 

prövning av en hämmande begränsning är det därmed relevant att se tillbaka på 

reglerna om missbruk av dominerande ställning och göra en relevant 

marknadsprövning för att se om marknaden hämmas av den offentliga aktören. 89  

Ett annat karaktäristiskt drag med konfliktlösningsregeln är som ovan nämnt att 

två typer av förbud får meddelas. Ett förbud mot en verksamhet återfinns i 3 kap 

27§ tredje stycket KL såtillvida den inte är förenlig med lag. Om ett förbud mot 

en verksamhet meddelas åsyftar förbudet att träffa hela företaget, det vill säga att 

en verksamhet bedrivs. Det är således en ganska grov åtgärd mot en 

konkurrensbegräsning. Regeln tar därmed syfte på att verksamheten finns och 

därmed på något sätt hämmar eller snedvrider konkurrensen. Vid avgränsningen 

om ett verksamhetsförbud skall yrkas brukar därmed utredaren bedöma den 

                                                 
87 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 97. 

88 DS 2001:17, s.78. 

89 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 119. 
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kommunala kompetensen. Om verksamheten är kompetensstridig bör tillämpning 

av konkurrenslagens regler om verksamhetsförbud kunna ske.90 Det andra 

förbudet som kan meddelas är förbud mot ett förfarande och återfinns i 3kap 27§ 

första och andra stycke KL. Ett förbud mot ett förfarande tar primärt sikte på hur 

verksamheten bedrivs. Således syftar ett förbud mot ett förfarande hur 

verksamhetens beteende mot marknaden faktiskt är. Ett vanligt förekommande av 

förfarandeförbud är vid prissättning, leveransvägran och avtal, det vill säga 

föremål som kan betraktas som naturlig kommunal organisation.91 Ett exempel på 

förfarandeförbud är Marknadsdomstolens dom den 31 januari 2014 där 

Räddningstjänsten Dala Mitt nekat privata aktör Stanley Security Sverige AB 

tillträde till ett brandövningsområde i utbildningssyfte. Marknadsdomstolen finner 

att Räddningstjänsten har i tre fall ägnat att snedvrida eller hämma konkurrensen 

samt att förfarandet varit av betydelse för konkurrenstrycket.92 Vid bedömningen 

av ett verksamhetsförbud alternativt förfarandeförbud kan bedömningen härledas 

fram genom att koppla beteendet till en konkurrensbegränsning. Normalfallet för 

ett förfarandeförbud är om utrednigen visar att förfarande medför en 

konkurrensbegränsning, beslutet om ett verksamhetsförbud bör istället härledas 

genom en analys av konkurrenseffekterna som verksamheten medför.93 Slutligen 

bör nämnas att vid tillämpandet av konfliktlösningsregeln skall den minst 

ingripande förbudsåtgärden som åtgärdar konkurrensproblemet användas. Enligt 

propositionen bör en proportionalitetsgrundsats beaktas, det vill säga att ett förbud 

som därtill kopplade villkor inte får göras mer ingripande än vad som anses vara 

nödvändigt.94 Det är svårtolkat vad lagstiftaren anses vara nödvändigt, nödvändigt 

ur konkurrenslagens syfte är öppen konkurrens utan inträdeshinder vilket således 

borde innebära att kommunens verksamhet kan förbjudas alternativt en viss del av 

den kan förbjudas. Några konkreta riktlinjer om vilka förbud som skall meddelas 

får praxis avgöra, emellertid saknas vägledande prejudikat vilket är en brist i 

                                                 
90 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 103. 

91 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 104-105. 

92 MD 2014:1, punkt 114 och 115. 

93 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 104. 

94 Prop. 2008/09:231, s. 58. 



38 

 

konfliktlösningsregeln. Det bör därför nämnas att det i propositionen framgår: 

”grundförutsättningen vid tillämpningen av konfliktlösningsregeln mellan 

offentliga och privata aktörer bör vara förekomsten av, eller fara för negativa 

effekter för konkurrensen. Regeln bör ta sikte på konkurrensbegränsningen som 

sådan… Den frågan som skall besvaras vid prövningen i det enskilada fallet är 

om beteendet skadar drivkrafterna till konkurrens samt själva mekanismerna”.95 

Vi finner att lagstiftarens önskemål är vad som normalt betecknas som brukligt 

enligt konkurrensrätten som även redogjorts för ovanför. Det vill säga att 

eliminera negativa effekter och att effekterna bör anses som preventiva.96 En 

signifikant skillnad mellan konkurrenslagen och konfliklösningsregeln är att 

konkurrenskraven är lägre ställda vid offentlig säljverksamhet. I 

konfliktlösningsregeln skall inte något märkbarhetskrav ställas vilket är kravet om 

exempelvis reglerna för konkurrensbegränsande avtal skall tillämpas, det vill säga 

som ovan nämnt måste avtalet påverka den svenska marknaden på ett märkbart 

sätt. Enligt Hedelin bör således ett förbud om en konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet meddelas oavsett om konkurrensbegränsningarna har verkningar 

av någon betydelse.97 

 

3.5.2 Konfliktlösningsregeln i praktiken 

Inledningsvis skall erinras att vid prövningen av konfliktlösningsregeln 3 kap 27§ 

KL delas alltid fallet i fråga upp efter den misstänkta begräsningen som skett. 

Som ovan nämnt är det då i fråga om antingen en konkurrenssnedvridning eller ett 

hämmande av marknaden. Av praktiska skäl kommer genomgången av 

konfliklösningen delas in i två avsnitt. Det kommer inte att ske en uttömmande 

redovisning av förfarande alternativt hämmande eftersom varje fall är unikt, 

därmed har vissa signifikanta exempel istället presenterats.  

                                                 
95 Prop. 2008/09:231 s. 36 

96 Se även MD 2014:1, punkt 120, marknadsdomstolen sätter vitet mot Räddningstjänsten högt då det skall 

verka som avskräckande vilket även känns igen från propositionen inför konkurrenslagen 1993:20. 

97 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 112. 
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3.5.2.1 Begreppet konkurrenssnedvridning 

Vid utredning av en misstänkt konkurrenssnedvridning mellan privat och 

kommunal sektor utgör oftast konkurrensneutraliteten ett vanligt begrepp. 

Begreppet konkurrensneutralitet syftar till lika konkurrensvillkor mellan privata 

och offentliga aktörer och tolkas olika efter varje situation som uppstår. Normalt 

sett är detta ett svårtolkat område och något som författaren Hedelin uttryckt som 

svårmanövererat även för en konkurrensmyndighet. Det är inte självklart vad som 

skall vara lika eller olika vid bedömningen av konkurrensneutralitet och 

företrädarna från företagen är sällan överens om vilka parametrar som skall 

stämma överens för att konkurrensneutralitet skall förekomma vilket frekvent 

uppmärksammas i rättsfall. Vi prövningen bör således endast varje enskilt 

avseende som uppmärksammats prövas för ett konkurrenshinder. Det är däremot 

inte nödvändigt att utreda hela marknaden vid misstanke om en snedvridning 

eftersom det endast syftar till att bedöma beteendets motsvarighet för privata 

konkurrenter.  Därmed är betydelsen av att bedöma den relevanta marknaden vid 

en snedvridning inte alltid av en signifikant betydelse enligt Hedelin, utan tjänar 

mer syftet av ren information. Det hela bör istället göras så enkelt som möjligt och 

är det uppenbart att parterna konkurrerar med varandra så bör inte den relevanta 

marknaden definieras.98  

En vanligt förekommande säljverksamhet som är att anse som en snedvridning är 

när offentliga säljverksamheter levererar produkter eller tjänster till varandra utan 

att ett offentligt anbud har skett. Vi talar om härmed om ett egenregianbud som 

även nämnts ovan och dessa förfaranden kan utgöra en fördel som den privata 

aktören inte får ta del av. Ett undantag är dock att inom den kommunala 

förvaltningen finns inget krav på upphandling men vid köp från egna bolag gäller 

upphandlingsregelverket. Däremot gäller att interna köp inom kommunen inte 

utgör ett avtal och således finns heller inget kontrakt, förfarandet kallar för in 

house trading och utgör del undantag finns att hämta ut det så kallade Teckal-

undantaget. Regeringen har bedömt rättsläget som något oklart eftersom det 

                                                 
98 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 127. 



40 

 

saknas stöd för att upphandling inom kommuner skall ske. Praxis på området är 

EU-domstolens dom i Teckal-målet (C107/98) där undantaget för interna 

transaktioner har utvidgats. Teckal-målet har vidare bearbetats in i lagtexten för 

offentlig upphandling vilket jag grovt kommer att beröra. För att undantaget 

upphandling skall vara tillämpligt bör enligt 2 kap 10 a§ LOU kontrakt mellan 

någon av de upphandlande myndigheterna tecknas för att kontroll av myndigheten 

skall ske, avtalsparten skall även vara den eller de myndigheter som kontrollerar 

verksamheten.99 Om så sker så är kommunen undantagen reglerna om interna 

upphandlingar. För att återgå till förfarandet om leveranser som sker inom 

kommunerna kan detta utgöra en snedvridning av konkurrensen. Det är relevant 

vid tillämpningen av offentlig säljverksamhet att se över dessa förhållanden, även 

om ett undantag finns eftersom det i sakens natur medför en konkurrensnackdel 

för den privata aktören. Undantaget från egenregianbud är om det offentliga 

företaget kan visa att villkoren är olönsamma och då skulle inte konkurrensen 

snedvridas i samma omfattning.100  

En annan typ av snedvridning uppkommer vid sam- eller stordriftsfördelar som i 

och för sig medför lägre kostnader per producerad enhet vilket eftersträvas i 

konkurrenslagens syfte men hindrar privata aktörer från inträde då de förutsätter 

offentlig finansiering. Samdriftsfördelar kan liknas vid kartellbildning då två eller 

flera företag integrerar sina verksamheter och på så sätt minskar eller 

effektiviserar sin produktionsfunktion men ökar output med 2. Vid ett sam- eller 

stordriftsförfarande behöver inte reglerna om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet utgöra något hot, framförallt inte om det är en 

myndighetsutövning. Vid utredningen är det därmed viktigt att se på 

kostnadssidan och därmed utreda om den privata aktören hade kunnat matcha 

samma kostnader och således finner sig i en snedvridande konkurrensnackdel.101 

En annan typ av samdriftsfördelar är om förfarandet är en sammanblandning med 

myndighetsutövning. Vid en sammanblandning av myndighetsutövning där 

                                                 
99 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 277-278. 

100 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 130-131. 

101 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s. 133-134. 
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affärsverksamhet är det primära förfarandet medföljer oftast direkta 

snedvridningar av konkurrensen.  

 

3.5.2.2 Begreppet konkurrenshämmande 

Inledningsvis skall det konstateras att vid en utredning av hämmande 

begränsningar avses förhållanden på marknaden och därmed vid prövning av ett 

fall tillämpas oftast begreppet relevant marknad som redogjort för ovan.102 

Relevant marknad känner vi igen från begränsningsreglerna om dominerande 

position och det finns vissa kännetecken vid ett hämmande av konkurrensen. Som 

exempel kan därmed SSNIP testet utföras för att bedöma relevant produkt och 

geografisk marknad som tar till syfte att finna konkurrensen och eventuell 

potentiell konkurrens. Vid ett hämmande är det framförallt den potentiella 

konkurrensen som kan skadas, det vill säga den framtida konkurrensen och det är 

således viktigt att en verksamhet begränsas i antingen ett förfarande eller förbud 

annars riskerar markanden att ta skada. Även om jag inte avser att utföra ett 

komplett relativt marknadstest skall det konstateras att det går att göra en grov 

utifrån lagtext. Vid misstanke om ett hämmande brukar utredaren inhämta 

information från omgivningen samt andra aktörer för att såldes skapa en bild av 

den relativa geografiska marknaden, något som utredaren från konkurrensverket i 

målet Borås kommun (T911-12) gjorde och fann att området där kommunen 

tillhandahöll produkten skall omfattas som den relativa geografiska marknaden.103 

Den relativa produkten definieras oftast genom att testa utbytbarheten på 

efterfrågesidan, det vill säga vad det finns för alternativa marknader för 

produkten. Vid avgränsningen av produktmarknaden bör man även beakta 

utbytbarheten på utbudssidan, det vill säga vad andra leverantörer erbjuder för 

liknande tjänster på marknaden.104 Som exempel finns Konkurrensverkets 

                                                 
102 Se som exempel T911-12 KKV mot Borås kommun s. 20-25 samt T8160-11 KKV mot Skellefteåbuss s. 

5-6. 

103 Se T911-12 Borås kommun mot konkurrensverket. S 22. 

104 Se T911-12 Borås kommun mot konkurrensverket, jämför även med den mer utförande genomgången av 

relevant marknad ovan. 
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utredning inför Borås Kommun (T911-12) där produkten avsåg mark-och 

anläggningsentreprenad. KKV fann att utbytbarheten av produkten på 

efterfrågesidan är låg men på utbudssidan väldigt hög.105 Således utgör en 

försäljning av produkten en störning från utbudssidan och därmed finns signaler 

att verksamheten eventuellt kan utgöra ett hämmande av konkurrensen. När 

konkurrensverket utreder den relativa marknaden brukar viss standard hypoteser 

testas som exempelvis kan anges; om privata företag lämnar eller avstår från 

marknaden där en offentlig aktör är verksam, priserna på marknaden alternativt 

om utbudet avviker väsentligt från efterfrågan. Underlaget för att bedöma den 

relevanta marknaden är oftast otroligt omfattande men ger utredaren en klar bild 

över den eventuella konkurrensbegränsningen106. Det skall således påpekas att ett 

hämmande av marknaden förekommer om standardhypoteserna är sanna och 

således utgör en grund i hur konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet bör 

beakta sin verksamhet.  

Vid misstanke om ett hämmande finns ett användbart verktyg för att granska den 

finansiella styrkan i företagen. Under sämre tider krävs oftast en större likviditet 

för att rida ut de dåliga tiderna, framförallt då oftast sämre tider kännetecknas av 

aggressiv prissättningsstrategi för att ta marknadsandelar. Den offentliga 

verksamheten kan genom tillgång av skattemedel i dessa situationer tillföras 

kapital som medför en särställning på marknaden och detta utgör en hämmande 

effekt på marknaden.107 Den sista situationen som kommer att tas upp är när det i 

vissa fall finns etableringshinder för privata aktörer att träda in på marknaden. 

Inträdesmöjligheterna måste jämföras med utträdesmöjligheterna genom att risken 

av kapitalförlust är så pass stor att privata aktörer väljer att inte infinna sig på 

marknaden. Det finns således ett typexempel där konkurrensverket yrkat på ett 

förbud då ett kommunalt företag nekat en privat aktör från tillträde i deras 

anläggning i utbildningssyfte. Konkurrensverket ansåg att ett etableringshinder 

finns eftersom den privata aktören inte kan finna andra relaterade tjänster och om 

                                                 
105 Se T911-12 Borås kommun mot konkurrensverket, s. 20. 

106 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 137-139. 

107 Hedelin, kommunal konkurrensrätt, s 144. 
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den privata aktören skulle investera i samma anläggning skulle det medföra en allt 

för stor risk vid ett eventuellt utträde från marknaden.108  

 

3.6 Sammanfattande kommentarer om konkurrenslagen   

Som ovan redogjorts omfattas konkurrenslagen primärt av två 

förbudsbestämmelser som utformats med EU-rätten som modell. Därtill finns 

även reglerna om konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet. De två primära 

förbudsbestämmelserna är konkurrensbegränsande avtal 2 kap § 1 KL samt 

missbruk av dominerande ställning 2 kap 7§. Konfliktlösningsregeln återfinns i 3 

kap 27§ och är således en komplettering av de två primära 

förbudsbestämmelserna vilket är unikt för svenska konkurrenslagen. Vid 

tillämpning av konfliktlösningsregeln bör tolkningen samordnas med de primära 

förbudsreglerna och det bör tolkas som att syftet med konfliktlösningsregeln är 

densamma som de klassiska reglerna. Konkurrenslagen syftar primärt åt att 

undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion 

av handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Det finns en mängt teorier 

kring hur en effektiv konkurrens skall uppnås. Jag har valt en enkel modell som 

strävar efter effektiv konkurrens genom en fri och öppen marknad som utgår från 

att kostnaderna skall minska. Det är intressant att använda denna modell då oftast 

förutsätter låga kostnader en delvis storskalig produktion. Vid storskaliga 

produktioner finns risker för att företaget skall anses dominerande vilket 

konkurrenslagen skall motverka om missbruk sker vilket kan ske om priset är 

under jämnviktspriset. Det finns således en viss dubbelmoral som är svårtolkad ur 

en ekonomisk synvikel och alla fall som prövas bör således beakta en viss 

försiktighet.  

 

 

                                                 
108 Se MD 2014:1. 
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4 Analys 

Att finna gällande rätt vid bedömningen om när kommunala aktörer får 

konkurrera med privata aktörer är tämligen omfattande. Framförallt eftersom 

rättsområdet är i sin natur komplicerat och känsligt ur en politisk och 

samhällsekonomisk situation. Det är allmänt känt att konkurrensreglerna även 

omfattar den offentliga aktören som i min uppsats är kommunen. Kommunens 

verksamhet är mångfacetterad, komplicerad och delvis kommersiell varför en hel 

del olika regelverk berör kommunen på nationell och EU-nivå. Kommunens 

verksamhet är därmed onekligen komplicerad och i många fall tjänar den ett 

viktigt samhällsintresse. All kommunal verksamhet bör därmed inte ses som ett 

företag, framförallt eftersom många institutioner tjänar väsentliga 

samhällsfunktioner under fred och i händelse av krig. Lagstiftaren har därmed 

som utgångspunkt valt att verka dynamisk och konkurrensneutratl vilket är en 

ytterst svår uppgift. Därmed bör all tolkning beaktas mot bakgrund i praxis, men 

även det är en bristvara.  

Den kommunala verksamheten regleras i Kommunallagen (1991:900)och är att 

anse som företagsmässig i sådana fall då kommunen agerar efter sin kompetens. 

Kommunen kan bedriva verksamhet såtillvida den kan styrkas av ett 

samhällsintresse för medlemmarna i kommunen. Det är i sig ingen komplikation 

om kommunens invånare efterfrågar en viss verksamhet men om verksamheten 

sträcker sig utanför kommunen finns det risk för en eventuell konkurrens mot 

privata aktörer. Även internt inom kommunen finns även en viss risk att privata 

aktörer möter kommunen i konkurrensen alternativt hindras i någon form av att 

etablera sig på marknaden. Förfaranden som presenteras är svårtolkade och beror 

på alltid på situationen. En möjlig lösning erbjuder konfliktlösningsregeln som 

syftar till att reglera snedvridnignar alternativt hämningar av konkurrensen och är 

utgångspunkten när kommunal verksamhet skall prövas. Konfliktlösningsregel 

syftar primärt till att konkurrensneutralitet skall föreligga, det vill säga lika 

konkurrensvillkor mellan privat och offentlig sektor, och vid tillämpningen bör 

alltid en proportionalitetsgrundsats tillämpas. Därmed kommer inte sanktionerna 
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av en begränsning utgöra ett större ingripande än vad som anses nödvändigt. Det 

är ganska unikt för konfliktlösningsregeln eftersom gällande EU-rätt för de 

klassiska reglerna är oftast en mycket stor sanktion för att verka preventivt mot 

marknaden. Det kan därmed anses vara underligt att lagstiftaren i MD 2014:1 har 

satt ett relativt högt belopp sätt för att verka preventivt.  

För att konfliktlösningsregeln skall anses vara giltig förutsätts att den kommunala 

kompetensen har åsidosatts, det vill säga om ett förfarande inte är av allmänt 

intresse alternativt om verksamheten inte är förenlig i lag. Verksamheten bör även 

utgöra ett företag i den bemärkelsen att handlingarna inte utgör ett 

myndighetsutövande. Vid bedömningen av den kommunala kompetensen brukar 

konkurrensverket undersöka om kommunens verksamhet strider mot 

lokaliseringsprincipen som är grunden i den kommunala kompetensen. Utefter 

lokaliseringsprincipen bör inte kommunen bedriva verksamhet i andra kommuner 

vilket prövades i T911-12, Konkurrensverket mot Borås kommun där kommunens 

verksamhet överskred allmänintresset eftersom verksamheten även omfattade 

omkringliggande kommuner. Det finns därmed belägg för att påstå att kommuner 

bör följa lokaliseringsprincipen. Däremot, om kommunen kan motivera syftet med 

verksamheten och hur den främjar medlemmarna är konfliktlösningsregeln inte 

tillämplig. En offentlig verksamhet är således att anse som en företagsverksamhet 

om inget myndighetsutövande sker samt om verksamheten bedrivs i enlighet med 

den kommunala kompetensen. 

I konfliktlösningsregeln finner vi två typer av 

konkurrensbegränsningar, snedvridande och hämmande av konkurrensen, båda 

bör tolkas så extensivt som möjligt. En snedvridning av konkurrensen avser 

primärt när konkurrensneutraliteten är åsidosatt. Tolkningen är otroligt bred och 

ett exempel vore om kommunala aktörer säljer varor till varandra utan en 

upphandling. Den privata konkurrenten är direkt utsatt och förfarandet kan liknas 

med de klassiska konkurrensreglerna. Enligt begränsningsreglerna om 

konkurrensbegränsande samarbete mellan företag finns samma förfarande om två 

privata företag sluter ett avtal mellan varandra. Om två privata företag sluter 
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exempelvis ett distributionsavtal mellan varandra för att leverera varor ett så kallat 

vertikalt avtal är detta direkt förbjudet om den totala marknadsandelen överstiger 

30 %. Det är inte helt otänkbart att ett leveransavtal mellan två kommuner har en 

marknadsandel som överstiget 30 %, emellertid är det ytterst sällan dessa avtal 

träffas av den klassiska konkurrenslagen. Kommunal verksamhet kan även 

hämma konkurrensen på något sätt, ett exempel är om kommunen genom sam- 

eller stordriftsfördelar utesluter privata aktörer från inträde i marknaden. 

Förfarandet kan kännetecknas enligt de klassiska konkurrensreglerna vid missbruk 

av dominerande ställning. Sätt till när privata företag döms för sitt missbruk 

utgörs en mycket allvarlig konkurrensbegräsning och den relativa marknaden kan 

ta stor skada. Det är även här inte omöjligt att kommunen genom sin verksamhet 

utesluter någon från marknaden och således utgör ett hämmande av marknaden.  

För att besvara syftet med uppsatsen, när kommunal konkurens kan konkurrera på 

marknaden vore en slutsats att när den inte snedvrider eller hämmar konkurrensen 

på marknaden. Slutsaten är dock föga tillfredsställande då den inte fastställer 

någon gällande rätt. Det är omöjligt och opraktiskt att sätta upp några riktlinjer för 

kommunal konkurrens mer än att kommunen bör beakta den rådande 

konkurrensen och göra en relevant marknadsundersökning innan inträde på 

marknaden. Varför detta bör tillfalla kommunen är på grund av att den komunala 

kompetensen till viss del kräver detta och att kommunen enkelt kan förse sig med 

undersökningen. Det bör även nämnas att vid beaktande av ekonomisk teori finns 

det situationer då stordriftsfördelar är gynnsammast för konsumenten sett till 

priset av varan. Om en kommun kan tillhandahålla en tjänst till lägst pris borde då 

kommunen tillåtas att göra så, förutsatt att befintlig konkurrens inte påverkas. Om 

befintlig konkurrens påverkas kanske det finns incitament för att undersöka hur 

och varför priserna skiljer sig åt, exempelvis genom kapitalfinansiering från 

skatter. Avslutningsvis bör därmed varje situation prövas utefter situationen, och i 

beaktande med när och varför en kommun kan tillhandahålla tjänsten bättre enligt 

ekonomisk teori. Lagstiftarens motiv har rimligtvis därmed varit att all kommunal 

verksamhet bör inte förbjudas om samhällsvinsten överskrider alternativen. 
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Sammanfattningsvis anser jag att konfliktlösningsregeln bör i större omfattning 

samköras med de klassiska konkurrensreglerna. Framförallt då det finns en hel del 

situationer då kommunens verksamhet begränsar konkurrensen i 

överensstämmelse med de klassiska begränsningsreglerna. Om 

konkurrensneutralitet skall råda borde således detta inte vara ett större problem, 

att samma regler och sanktioner skall gälla oavsett privat eller offentlig 

företagsverksamhet. Effekten av konfliktlösningsregeln är oprövad och hur 

utvecklingen kommer se ut får dock prejudikat besvara. Det ställer stora krav på 

utredarna eftersom konfliktlösningsregeln är en konkurrensrättslig utmaning då 

den förenar klassiska konkurrensproblem med politiska verksamheter. 

Konkurrensverket bör ta konfliktlösningsregeln på största möjliga allvar och vid 

utredningar fördjupar sina analyser efter samhällsutvecklingen. Det är lika viktigt 

att motsvarande kompetens finns i berörda domstolar. Slutligen hävdar jag att det 

inte vore samhällsnyttigt om alla kommunala verksamheter omfattas av 

konkurrensreglerna eftersom vissa verksamheter tillför samhällstjänster av så pass 

hög kvalitet att ett privat komplement vore oönskat.  

 

 5 Avslutande kommentarer 

Det skall slutligen belysas att konkurrens mellan privat och kommunal sektor inte 

är en ny komplikation av konkurrenslagens spelregler. Lagstiftarna har valt att 

inte sätta upp raka regler i varken konkurrenslagen alternativt kommunallagen av 

ett väsentligt syfte. Lagstiftarens syfte är nämligen att lagen skall anpassas efter 

alla kommunala verksamheter och begränsningar som uppstår, det vill säga vara 

dynamisk. Innebörden med raka spelregler vore på sitt sätt snedvridande eftersom 

alla verksamheter är unika. Det skall här även påpekas att om raka regler 

uppställts hade Sveriges marknadsekonomi inte ansetts som en öppen 

näringsverksamhet, vilket skulle ha hämmat Sveriges konkurrensmöjligheter 

internationellt. Därmed förutsätter lagstiftaren att lagen skall utvecklas i 

prejudikat för att bäst bevara samhällsintresset och därmed beakta 
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konkurrensneutralitet i största möjliga mån. Det stora problemet är att 

konfliktlösningsregeln är relativt oprövad även om lagen funnits i fem år, således 

går det inte att fastställa några klara regler för när kommunen kan konkurrera mer 

än vid beaktandet av vissa förhållningsregler som presenterats ovan.  
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Abstract 

The thesis aims at commenting on municipality and how governmental 

municipality may compete with private companies. The background of the 

problem is that the Swedish government acknowledges the litigation, in which 

there is a competition problem. The municipality has a competition advantage by 

a grant of taxes and access to unlimited capital and the entry into the marked is 

less risk adverse. Private companies are therefore in a vulnerable situation because 

the competition does not have equal terms. To deal with this problem a unique 

rule has legislated. The new rule got the name “Conflict resolution at public sales 

operations, (konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet)” and aims to counter 

distortions of competition. The essay is aimed to comment and compare the new 

rule with older competition law whose tangible background is in the EU law. 
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