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Skellefteå kommun 

Eventuell överträdelse av lagen om förbud mot otillbörliga 

handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 

– kortare annulleringstid av en order än 30 dagar  

Saken 

Eventuell överträdelse av 5 § första stycket 2 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 avslutas.  

Ärendet 

Bakgrund  

Konkurrensverket genomförde under våren 2022 en granskning av offentliga 

aktörers efterlevnad av LOH (Konkurrensverkets dnr 130/2022). Inom ramen för 

granskningen tillskrev Konkurrensverket Skellefteå kommun (kommunen) med 

en förfrågan om att tillhandahålla uppgifter. I förfrågan skulle kommunen bland 

annat redogöra för hur kommunens tre viktigaste avtal förhöll sig till de förbud 

mot sena betalningar och sena avbeställningar som återfinns i LOH. Av 

underlaget som kommunen lämnade till verket framgick att kommunen i sitt avtal 

för Grossist livsmedel och sina två avtal för potatis angett avbeställningstider som 

möjliggör avbeställningar med kortare varsel än vad som är tillåtet enligt förbudet 

mot sena avbeställningar i 5 § första stycket 2 LOH. Det framgick även att 

kommunen i sitt avtal för renkött inte angett något avbeställningsvillkor 

överhuvudtaget.  

Konkurrensverket inledde mot den bakgrunden en granskning om kommunen 

hade överträtt förbudet mot sena avbeställningar i ovannämnda avtal.   

Ärendets handläggning 

Kommunen förelades den 13 april 2022 att ge in avtalen för Grossist livsmedel, 

potatis och renkött samt att redogöra bland annat för om det skett några 
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avbeställningar enligt avtalen med kortare varsel än 30 dagar efter den 

1 november 2021.  

Av materialet framgick att det fanns avbeställningstider i avtalet för Grossist 

livsmedel och avtalen för potatis som möjliggjorde kortare avbeställningstider än 

vad som är tillåtet enligt 5 § första stycket 2 LOH.  

Kommunen uppgav i sitt föreläggandesvar att avtalstexten i avtalen för potatis 

utformats så att ingen part ska drabbas ekonomiskt. Det framgick även att vad 

gäller avtalet för Grossist livsmedel togs avtalstexten fram i början av 2020, det 

vill säga innan kommunen visste att lagen skulle komma till. Därtill anförde 

kommunen att deras grossist, när kommunen kontaktat grossisten med anledning 

av LOH:s ikraftträdande, svarade att avtalet inte påverkades av LOH.  

Av kommunens svar framgick vidare att kommunen inte gjort några sena 

avbeställningar i avtalen för potatis eller för renkött. Avseende avtalet för Grossist 

livsmedel uppgav kommunen att de rent generellt inte avbokar lagda 

beställningar, men att det möjligen skulle kunna ske vid en köksbrand eller vid 

magsjukeutbrott bland elever. Eventuell avbokning som gjorts har skett i 

överenskommelse med grossisten.  

Kommunen lämnade i slutet av maj och i juni 2022 kompletterande och 

förtydligande information dels vid ett möte med Konkurrensverket, dels 

skriftligen. Kommunen uppgav här bland annat att eventuella avbeställningar 

som skett enligt avtalet för Grossist livsmedel har skett på grossistens initiativ och 

oftast endast gällande delar av leveranser samt att kommunen avsåg att se över 

avbeställningsvillkoren i avtalen för potatis respektive Grossist livsmedel och att 

de, för att tillse efterlevnad av LOH, efter dialog med sina leverantörer har tagit 

bort avbeställningsvillkoren från respektive avtal. 

Skäl för beslutet 

Rättslig reglering 

LOH gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om köparen eller 

leverantören är etablerad i Sverige och köparen – såvitt avser offentliga aktörer – 

är en myndighet som är etablerad i Europeiska unionen. 

Enligt 5 § första stycket 2 LOH är det förbjudet för en köpare att annullera en 

order med kortare varsel än 30 dagar, om inte något annat följer av föreskrifter 

som meddelats med stöd av 10 §. Med annullering avses samma sak som 

avbeställning. LOH trädde i kraft den 1 november 2021 och tillämpas utan 

övergångsbestämmelser. 

Konkurrensverkets bedömning 

Av kommunens svar framgår att kommunen i juni 2022 justerat 

avbeställningstiden i de aktuella avtalen på ett sätt som är förenligt med LOH.  
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Med anledning av att kommunen ändrat avbeställningstiden i gällande avtal så 

att avbeställningstiden är förenlig med LOH och mot bakgrund av att det i 

utredningen inte heller framkommit att kommunen gjort några avbeställningar i 

strid med LOH finner Konkurrensverket att det inte är nödvändigt att fortsätta 

utredningen. Ärendet ska därför avslutas.  

Beslutet att inte utreda saken ytterligare kan inte överklagas 

Konkurrensverkets beslut kan inte överklagas. Detta följer av 4 § jämte 8 § 

förordningen (2021:583) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av 

jordbruks- och livsmedelsprodukter.  

  

Detta beslut har fattats av enhetschefen Martin Bäckström. Föredragande har varit 

sakkunniga juristen Mahshid Sepahvand 

Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

 

Martin Bäckström 

   Mahshid Sepahvand 

 

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats. 

 




