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Promemorian Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) 

 

Svenska Bankföreningen har inbjudits att lämnas synpunkter över promemorian 

Konkurrensverkets befogenheter. 

 

I promemorian föreslås de ändringar som behövs för att genomföra direktiv (EU) 

2019/1 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer 

effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en 

väl fungerande inre marknad.  

 

Det noteras att utgångspunkten i promemorian synes ha varit att i så stor 

utsträckning som möjligt bibehålla den svenska regleringen, vilket Bankföreningen 

ser som positivt. Även om förslaget till övervägande del ligger nära direktivtexten vill 

vi lyfta ett område som vi ställer oss tveksamma till. 

 

En utökad beslutanderätt avseende konkurrensskadeavgift inklusive 
utredningsskadeavgift 
 

Enligt gällande reglering, 3 kap. 5 § konkurrenslagen, får domstol på talan av 

Konkurrensverket besluta att ett företag ska betala en särskild avgift 

(konkurrensskadeavgift). I stället för att väcka talan om konkurrensskadeavgift får 

Konkurrensverket förelägga ett företag att betala en sådan avgift 

(avgiftsföreläggande). Ett sådant föreläggande får meddelas endast om 

Konkurrensverket bedömer att sakomständigheterna rörande överträdelsen är klara. 

Företaget ska i föreläggandet upplysas om att talan om konkurrensskadeavgift kan 

väckas, om företaget inte godkänner föreläggandet inom den tid som 

Konkurrensverket anger.    

 

I promemorian föreslås att Konkurrensverket ska få en utökad beslutanderätt som 

innebär att Konkurrensverket som första instans ska ges möjlighet att fatta beslut om 

dels konkurrensskadeavgift dels om sådan utredningsskadeavgift som föreslås i 

promemorian. Det bör i detta sammanhang noteras att direktivet inte uppställer 



 

 

 

 

 

2 (3) 

något krav på att konkurrensmyndigheten som första instans ska kunna fatta beslut 

om att påföra de aktuella avgifterna. Den föreslagna ändringen följer således inte av 

ett oundgängligt krav i direktivet utan direktivet lämnar alternativa sätt att hantera 

avgiftsfrågan där det är öppet för att beslut lika gärna kan fattas av domstol (icke 

straffrättsligt förfarande) på sätt som förnärvarande sker i svensk rätt.  

 

Bankföreningen anser att det är tveksamt om den föreslagna ordningen där 

Konkurrensverket som första instans ska ges möjlighet att besluta om såväl 

kurrensskadeavgift som utredningsskadeavgift, är utformad för att möta berättigade 

högt ställda krav på rättssäkerhet och öppenhet.  

 

Konkurrensverket har i dag ålagts ett antal uppgifter. Konkurrensverket ska i lämplig 

omfattning informera företag, upphandlande myndigheter, upphandlande enheter 

och andra berörda om bland annat tillämpningen av konkurrenslagen. 

Konkurrensverket är också tillsynsmyndighet och som sådan ska myndigheten 

utreda brott och avvikelser mot gällande regelverk samt föra talan inför domstol mot 

företag som brutit mot eller inte efterlevt regelverken. I promemorian föreslås att 

Konkurrensverket också ska ges dömande befogenheter.  

 

Bankföreningen anser att det finns en uppenbar risk för att denna sammanblandning 

av olika roller kan medföra reella intressekonflikter och leda till bristande förtroende 

för myndigheten. 

 

Även om statistiken över konkurrensskadeavgiftsärenden som prövats av Patent-och 

markandsöverdomstolen inte är särskilt omfattande är den av betydelse i detta fall.  

 

Sedan den nya domstolsordningen trädde ikraft den 1 september 2016 har totalt fem 

mål prövats i högsta instans. I samtliga fall har Konkurrensverkets talan lämnats utan 

bifall. Konkurrensverkets yrkanden sträckte sig mellan 31 miljoner kronor till 42 

miljoner kronor. I två fall ansåg Konkurrensverket att företaget missbrukat 

dominerade ställning och i tre fall ansåg Konkurrensverket att det förelåg horisontellt 

konkurrensbegränsande samarbete. Därutöver har ett antal mål avseende 

åläggande i konkurrensmål (företagskoncentrationer) prövats. I ett ärende fastställde 

Patent- och marknadsdomstolen Konkurrensverkets beslut, Patent- och 

markandsöverdomstolen inte meddelade prövningstillstånd.  

 

Statistiken visar, om än den är kort, tydligt att det finns skäl att avvakta att utöka 

Konkurrensverkets beslutanderätt avseende konkurrensskadeavgift och 

utredningsskadeavgift. Med hänsyn till statistiken finns också skäl att förutsätta att 

antalet överklagade ärenden, i fall där Konkurrensverket agerat första instans, 

kommer att vara relativt stort. Det kan därmed ifrågasättas om den föreslagna 

ordningen kommer bli mer effektivt och processekonomisk. Därtill kommer att det 
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ofta är fråga om betydande belopp, för sammanslutningar kan det röra sig om belopp 

som vida överstiger sammanslutningens samlade omsättning.  

 

Sammantaget anser Bankföreningen att det kan ifrågasättas om den föreslagna 

ordningen leder till en ökad effektivitet och rättssäkerhet.  

 

 

SVENSKA BANKFÖRENINGEN  

Hans Lindberg  

 


