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Eventuell överträdelse av lagen om förbud mot otillbörliga 
handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 
– betaltider     

 

 

Part 
M. Magnusson Potatis AB, org. nr. 556762-4076 

Saken 
Eventuell överträdelse av 5 § första stycket 1 lagen (2021:579) om förbud mot 
otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 
(LOH).  

Konkurrensverkets beslut 
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare. Ärendet skrivs av 
från fortsatt handläggning.  

Ärendet 

Bakgrund 
Konkurrensverket mottog den 22 september 2021 tips avseende M. Magnusson 
Potatis AB (M. Magnusson Potatis). I tipset görs sammanfattningsvis gällande att 
M. Magnusson Potatis använde sig av betaltider som översteg 30 dagar vilket 
skulle kunna vara i strid  med LOH.  

M. Magnusson Potatis bedriver verksamhet i Halland, dels inom egenodling och 
försäljning, dels inom inköp och vidareförsäljning av potatis. Den huvudsakliga 
verksamheten utgörs av egenodling och försäljning av potatis till kunder. 
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Konkurrensverkets utredning 
Konkurrensverket inledde en utredning den 2 november 2021. Syftet med 
utredningen var att kontrollera vilka betaltider M. Magnusson Potatis använder 
sig av och om betaltiderna är förenliga med LOH.   

Konkurrensverket har under utredningen haft kontakt med och tagit del av 
information från tipsaren samt genom beslut om föreläggande och uppföljande 
korrespondens inhämtat uppgifter och handlingar från M. Magnusson Potatis.  

Skälen för beslutet 
Av 5 § första stycket 1 LOH följer att det är förbjudet för en köpare av jordbruks- 
och livsmedelsprodukter att betala sin leverantör senare än 30 dagar efter den 
tidpunkt som följer av 6 § eller 7 § LOH.  

Tidsfristen löper från olika tidpunkter i fråga om avtal angående regelbundna 
respektive enstaka leveranser. I det förstnämnda fallet löper fristen från 
leveransperiodens utgång eller från det senare datum då leverantören fastställer 
priset för periodens leveranser. Om köparen är den som fastställer priset löper 
betalningsperioden alltid från dagen för leveransperiodens utgång. En 
leveransperiod får inte överskrida 30 dagar enligt 6 § LOH.  

I fråga om enstaka leveranser löper betalningsperioden från leveransdagen eller 
den senare dag då leverantören fastställer det belopp som ska betalas. Om 
köparen fastställer priset löper betalningsperioden från leveransdagen.   

Av utredningen har det framkommit att M. Magnusson Potatis köper potatis 
genom återkommande leveranser inom ramen för en leveransperiod och att M. 
Magnusson Potatis på leveransperiodens sista dag fastställer slutligt pris genom 
avräkning. I sådana fall ska betalperioden beräknas från leveransperiodens slut.  

Det framgår även av utredningen att M. Magnusson Potatis betalar leverantörer 
inom 30 dagar efter leveransperiodens slut. M. Magnusson Potatis har tillämpat 
denna modell sedan den 1 november 2021, när LOH trädde i kraft. Mot bakgrund 
av detta finns det inte några indikationer på en överträdelse av LOH. 
Konkurrensverket anser därför att det inte finns skäl att vidta ytterligare åtgärder 
med anledning av tipset. 

Beslutet att inte utreda ärendet vidare kan inte överklagas 
Konkurrensverkets beslut att inte utreda ärendet vidare kan inte överklagas. Detta 
följer av 5 § 2 förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder 
vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.  
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Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit sakkunnig 
jurist Estrid Faust. 

Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Rikard Jermsten 
 
 Estrid Faust 
 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 
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