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beslutat den 31 augusti 2017.
1.

Enligt 1 kap. 6 § och 2 kap. 1 § konkurrenslagen är som utgångspunkt
sådana avtal mellan företag, beslut av sammanslutningar av företag och
samordnade förfaranden av företag (nedan kallade avtal) som har till
syfte eller resultat att hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen på
marknaden på ett märkbart sätt förbjudna.

2.

I det här allmänna rådet informerar Konkurrensverket om hur verket
tolkar begreppet märkbart sätt i 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

3.

Detta allmänna råd föregriper inte de tolkningar av begreppet märkbart
sätt som domstolar kan komma att göra.

4.

I fråga om begreppet märkbart sätt i 2 kap. 1 § konkurrenslagen tillämpas vad som anges i kommissionens tillkännagivande EUT nr C 291,
30 augusti 2014, s. 1 om avtal av mindre betydelse som inte märkbart
begränsar konkurrensen enligt artikel 101.1 i EUF-fördraget, på motsvarande sätt med undantag för punkterna 1–5 och 7. Förutsättningen i
punkt 8 om påverkan på handeln mellan medlemsstaterna ska inte gälla.
Vidare ska ”artikel 101.1” ersättas med ”2 kap. 1 § konkurrenslagen”
och ”kommissionen” med ”Konkurrensverket”.

5.

Konkurrensverket kommer inte att ta initiativ till ett förfarande enligt
konkurrenslagen i sådana fall som enligt detta allmänna råd inte om
fattas av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

6.

Om ett företag av misstag felaktigt har antagit att ett avtal inte omfattas
av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen på grund av detta allmänna råd,
kommer Konkurrensverket att väcka talan om konkurrensskadeavgift
endast om misstaget berodde på oaktsamhet.
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7.

Utöver vad som framgår av punkt 8 i kommissionens tillkänna
givande anser Konkurrensverket att om den totala årsomsättningen för
varje avtalspart och till avtalsparten anknutna företag inte överstiger
30 miljoner kronor kan de tillsammans ha en marknadsandel på den
relevanta marknaden om högst 15 procent utan att samarbetet omfattas
av förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen.

8.

Beräkningen av den totala årsomsättningen i punkt 7 ska baseras
på den sammanlagda omsättning som avtalsparten och de till denne
anknutna företagen har uppnått för alla produkter under det senaste
räkenskapsåret. Därvid ska bortses från försäljning mellan avtalsparten
och företag med anknytning till denne eller mellan de till avtalsparten
anknutna företagen.

9.

Bestämmelsen i punkt 7 tillämpas inte på avtal som innehåller sådana
konkurrensbegränsningar som anges i punkt 13 i kommissionens
tillkännagivande.

____________________________
Detta allmänna råd tillämpas från och med den 1 oktober 2017 och
ersätter Konkurrensverkets allmänna råd (KKVFS 2009:1) om avtal
av mindre betydelse (bagatellavtal) som inte omfattas av förbudet i
2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579).
KARIN LUNNING
Per Karlsson
(Juridiska avdelningen)

2
Elanders Sverige AB, 2017

