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Ändring i Konkurrensverkets allmänna råd
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Utkom från trycket
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beslutat den 31 augusti 2017.
Konkurrensverket beslutar i fråga om verkets allmänna råd
(KKVFS 2015:1) om eftergift och nedsättning av konkurrensskade
avgift att punkt 1, lagtextcitatet närmast före punkt 72, samt punkterna
76 och 80 ska ha följande lydelse.

1. Inledning
1.

Med stöd av 3 kap. 5 § konkurrenslagen (2008:579) kan Konkurrens
verket yrka konkurrensskadeavgift i Patent- och marknadsdomstolen
för företag som uppsåtligen eller av oaktsamhet har överträtt förbuden
i 2 kap. 1 § eller artikel 101 i EUF-fördraget.

4. Handläggning
4.1 Handläggning av eftergift innan ingripande från
Konkurrensverket
Förklaring om eftergift
3 kap. 15 § konkurrenslagen

På ansökan av ett företag som anmäler en överträdelse av
förbudet i 2 kap. 1 § eller i artikel 101 i EUF-fördraget ska
Konkurrensverket i ett beslut förklara om förutsättningarna
för eftergift enligt 12 § första stycket är uppfyllda. Ett sådant
beslut är bindande för verket samt för domstol i mål enligt 5 §.

Besked om eftergift

76. I samband med att övriga företag som deltagit i överträdelsen får del av
Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan i fråga om överträdelsen, underrättas det företag som har anmält överträdelsen om det finns
förutsättningar för eftergift. Besked om eftergift lämnas i samband med
att Konkurrensverket beslutar om avgiftsföreläggande eller lämnar in en
stämningsansökan avseende den anmälda överträdelsen till Patent- och
marknadsdomstolen.
Beställningsadress:
Konkurrensverket, 103 85 Stockholm
telefon: 08-700 16 00, fax: 08-24 55 83,
e-post: info@kkv.se, webbplats: www.konkurrensverket.se

1

KKVFS 2017:1

4.2 Handläggning av eftergift efter ingripande från
Konkurrensverket
80. I samband med att övriga företag som deltagit i överträdelsen får del
av Konkurrensverkets utkast till stämningsansökan i fråga om överträdelsen, underrättas det företag som har ansökt om eftergift enligt
3 kap. 12 § andra stycket om det finns förutsättningar för eftergift.
Besked om eftergift lämnas i samband med att Konkurrensverket
lämnar in en stämningsansökan avseende överträdelsen till Patentoch marknadsdomstolen.

____________________________
Detta allmänna råd tillämpas från och med den 1 oktober 2017.
KARIN LUNNING
Per Karlsson
(Juridiska avdelningen)
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