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Konkurrensneutralitet utvecklar både offentlig sektor och näringsliv
Några tips till dig som känner dig utsatt för snedvridande
konkurrens

SNEDVRIDANDE KONKURRENS - TIPS
Från årsskiftet finns en möjlighet att få frågan om
snedvriden konkurrens prövad i domstol. I första hand
ska Du vända Dig till Konkurrensverket, KKV, som för
talan i Stockholms tingsrätt. Tingsrättens beslut kan
överklagas i Marknadsdomstolen. Om KKV beslutar sig
för att avskriva ärendet kan Du själv föra talan såväl i
tingsrätten som i Marknadsdomstolen.
KKV kommer av resursskäl inte att kunna pröva alla
ärenden som inkommer till verket. Verket har därför
upprättat en policy (Konkurrensverkets policy för
prioritering av konkurrens- och upphandlingsfrågor
475/2009) av vilken det framgår vilka prioriteringar man
kommer att göra när man väljer ut de fall man avser att
driva. Policyn hittar Du också på vår hemsida
tillsammans med information om de nya reglerna. Där
framgår vad som krävs för att offentliga aktörers
säljverksamhet ska bedömas som olovlig/
konkurrenssnedvridande.
Detta hindrar dock inte att Du – oavsett om Du tror att
KKV kommer att kunna driva Ditt fall eller inte överlämnar Din fråga till KKV så att verket blir på det
klara med att ytterligare ett företag är drabbat av
snedvriden konkurrens från en offentlig aktör.
När Du kontaktar Konkurrensverket och vill anmäla ett
ärende kan detta ske antingen muntligt eller skriftligt.
1) Vill Du tala med någon på KKV om Din fråga kan
Du ringa 08-700 16 00. Fråga efter tipsfunktionen.

2) Vill Du maila in Din anmälan kan Du gå in på
KKV:s hemsida, www.kkv.se. I övre högra hörnet
hittar Du en direktlänk till ett ”tipsformulär” (ett
elektroniskt frågeformulär avsett för
konkurrensproblem).

3) Vill Du hellre sända in Din anmälan skriftligt ska Du
sända den till
Konkurrensverket
Konkurrensavdelning 4
103 85 Stockholm
Oavsett på vilket sätt Du kontaktar Konkurrensverket är
det viktigt att Du bifogar så mycket relevant information
som möjligt.

Vill Du veta mer?
På vår hemsida www.svensktnaringsliv.se finns mer
information om den nya konkurrenslagen, t ex
bakgrundinformation om lagen, vad som krävs för att ett
fall ska bli prövat samt rekommendationer till offentliga
aktörer.
Kontaktperson:
Birgitta Laurent, birgitta.laurent@svensktnaringsliv.se,
tfn 08- 55 34 31 42.

