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Sammanfattning 
 

Denna uppsats undersöker och analyserar 3 kap 27 § Konkurrenslag (2008:579) (KL) och 

Art 107(1) Fördraget om Europeiska unionens Funktionssätt (FEUF) med målsättning att 

klargöra hur och om, dessa regler kan användas för att reglera konkurrensproblem mellan 

kommunala och privata aktörer. Uppsatsen utgår från det faktum att Art 107(1) FEUF och 

3 kap 27 § KL kan vara en del av samma kedja; där 3 kap 27 § KL reglerar ett 

konkurrensbegränsande marknadsbeteende reglerar Art 107(1) FEUF det som kan 

möjliggöra ett konkurrensbegränsande marknadsbeteende.  

 

Resultatet av uppsatsen gör gällande att Art 107(1) FEUF och 3 kap 27 § KL båda kan 

reglera konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer fast under olika 

förutsättningar. En kommun som ger stöd till eget bolag riskerar att bryta mot Art 107(1) 

FEUF om stödet inte är marknadsmässigt. Detta har tidigare inte uppmärksammats då en 

utredning om påverkan på samhandeln inte har analyserats vid konkurrensproblem mellan 

kommunala och privata aktörer. Samhandelskriteriet kan vara uppfyllt vid 

konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet då det är den potentiella effekten på 

samhandeln som är av betydelse. Det som däremot begränsar tillämpningen av Art 107(1) 

FEUF är att stödet till eget kommunalt bolag måste överstiga 200 000 euro beräknat under 

tre beskattningsår enligt ”de minimis” förordningen.  

 

Konfliktlösningsregelns tillämpningsområde är bredare än Art 107(1) FEUF då 

konfliktlösningsregeln fångar upp konkurrensbegränsningar som inte bara beror på 

stödgivning. Hur en konkurrensbegränsning faktiskt kan påvisas är dock fortfarande till del 

oklart, men försök har gjorts i uppsatsen att resonera kring detta. Uppsatsen slutsats är att 

både Art 107(1) FEUF samt konfliktlösningsregeln kan reglera konkurrensproblem mellan 

kommunala och privata aktörer. Av denna anledning har en kommun dubbla skäl att se 

över den egna verksamhet speciellt vid nyetablering av verksamhet eller expansion av 

befintlig verksamhet. 
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1. Inledning 
 

I Sverige har bristen på konkurrensneutralitet mellan offentliga och privata aktörer länge 

ansetts vara ett särskilt problem och frågan har varit underkastad ett flertal utredningar.1 Då 

befintlig lagstiftning inte ansågs reglera konkurrensproblem som uppkommer i gränslandet 

mellan privata och offentliga aktörer trädde år 2010 regler om konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet (KOS-reglerna) i kraft. KOS-reglerna återfinns i 3 kap 27 § - 32 §§ 

Konkurrenslag (2008:579) KonkL (KL) och genom 3 kap 27 § KL (konfliktlösningsregeln) 

kan förbud mot ett förfarande eller en säljverksamhet aktualiseras om kommun, landsting 

eller stat (offentlig aktör) snedvrider eller hämmar utvecklingen av effektiv konkurrens.  

 

Förarbeten till KOS-reglerna anger att konkurrensproblem mellan offentliga och privata 

aktörer kan uppstå när en offentlig aktör ger stöd till egen säljverksamhet.2 

Konfliktlösningsregeln kan dock inte tillämpas på själva utbetalningen av det ekonomiska 

stödet då det är effekten av ett stöd som kan komma under prövning.3 När en offentlig 

aktör ger stöd till ett eget företag kan däremot Art 107(1) FEUF, som reglerar statligt stöd, 

aktualiseras. En förutsättning för att Art 107(1) FEUF ska vara tillämpligt är dock att 

stödet påverkar samhandeln inom Europeiska Unionen (EU).4 

 

Regler om statligt stöd och konfliktlösningsregeln kan följaktligen vara en del av samma 

kedja; där konfliktlösningsregeln reglerar ett konkurrensbegränsande marknadsbeteende, 

kan statligt stöd reglera det som möjliggör ett marknadsbeteende.5 Av den anledningen är 

det av intresse att undersöka konfliktslösningsregeln samt Art 107(1) FEUF i relation till 

konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet då dessa regler kan reglera 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer fast i olika skeenden.  

 

 

                                                 
1 SOU 1995:105 Konkurrens i balans – åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m., SOU 
2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) kan här nämnas särskilt 
2 Proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. (Prop. KOS-regler) s. 25  
3 Prop. KOS-regler s. 35 
4 Ibid. s. 30 där lagstiftaren nöjer sig med att konstatera att handeln mellan medlemsstaterna inte borde vara 
påverkad i många fall där offentlig säljverksamhet bedrivs på ett konkurrensstörande sätt 
5 Hedelin, Johan. Kommunal konkurrensrätt, 1. uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2013 (Hedelin 2013) s. 130 
samt s. 338 uppmärksammar även detta faktum 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet i uppsatsen är att undersöka hur konfliktlösningsregeln samt Art 107(1) FEUF kan 

reglera konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer.  För att uppnå det 

valda syftet kommer uppsatsen utgå från och besvara följande frågeställningar: 

 

- Hur appliceras konfliktlösningsregeln? 

- Hur appliceras Art 107(1) FEUF? 

- Hur förhåller sig konfliktlösningsregeln samt Art 107(1) FEUF tillämpningsområde 

till varandra? 

 

Genom att besvara de ovanstående frågorna skapas förutsättningar för att analysera hur 

dessa bestämmelser kan reglera konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet. 

 

1.2 Avgränsning 
 

För att göra uppsatsen koncentrerad och intressant har ett flertal avgränsningar varit 

nödvändiga. Konfliktlösningsregeln reglerar en konkurrensbegränsning som orsakas av 

kommun, landsting eller stat. Då syftet med denna uppsats är att undersöka 

konfliktlösningsregeln och Art 107(1) FEUF i relation till konkurrensbegränsande 

kommunal säljverksamhet faller säljverksamhet driven av staten eller landsting utanför 

uppsatsens syfte.6  

 

En ny kommunallag planeras att träda i kraft i Sverige år 2018.7 Hur den nya lagen kan 

komma att påverka den kommunala kompetensen utreds dock inte, då uppsatsens syfte är 

att fastställa gällande rätt. Ett särskilt uppdrag i utredningen har även varit att undersöka 

begreppet ”tjänst av allmänt ekonomiskt intresse” och hur detta kan användas i Sverige.8 

Begreppet tjänst av allmänt ekonomiskt intresse är en EU-rättslig reglering som kan 

medföra undantag från EU-rättsliga konkurrensregler enligt Art 106(2) FEUF. Att en tjänst 

är av allmänt ekonomiskt intresse innebär även en (delvis) annorlunda tillämpning av 

                                                 
6 Vid presentation av konfliktlösningsregeln kommer dessa dock att nämnas men de ingår inte i analysen.  
7 Se här SOU 2015:24 En kommunallag för framtiden 
8 Ibid. s. 389 
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reglerna om statligt stöd.9 Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kommer dock inte att 

undersökas i denna uppsats då uppsatsen utgår från gällande rätt.  

 

1.3 Metod och material 
 

För att uppnå uppsatsens syfte har en rättsdogmatisk metod valts. En rättsdogmatisk 

metod innebär att gällande rätt analyseras med hjälp av rättskällor. Genom att analysera 

rättskällor kan således konfliktlösningsregeln samt Art 107(1) FEUF tillämpningsområde 

att fastställas. Uppsatsen tar inte ställning till om kommuner bör eller inte bör bedriva 

verksamhet då uppsatsen har fokuserat på att synliggöra begränsningar som reglerna ställer 

på kommunala aktörer.  

 

Vad gäller tolkningen av rättsläget för konfliktlösningsregeln ligger förarbeten, praxis och 

doktrin till grund. Antalet prejudicerande domar är få och av den anledningen har även 

praxis från tingsrätt analyserats. Ambitionen har varit att väga en tingsrätts avgörande mot 

proposition och doktrin för att resonera kring möjlig gällande rätt. Vad gäller doktrin finns 

det bara ett fåtal författare som har skrivit om konfliktlösningsregeln, detta medför att 

urvalet vad gäller doktrin har varit begränsat. Att försöka utreda hur konfliktlösningsregeln 

ska tillämpas har i sig varit en utmaning och även om konfliktlösningsdelen i uppsatsen har 

deskriptiva inslag är den inte utan analytiskt ansats.  

 

Sverige har införlivat Art 107(1) FEUF i lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska 

unionens statsstödsregler. 1 § anger att lagen gäller för statligt stöd i den mening som avses 

i Art 107(1) FEUF.  Då den svenska lagen om statligt stöd gäller i den mening som avses i 

Art 107(1) FEUF har jag valt att enbart utgå från Art 107(1) FEUF i uppsatsen.  

 

Tolkning av EU-rättsliga regler skiljer sig från tolkning av svenska rättskällor. EU-rätt kan 

delas in i ”primärrätt” och ”sekundärrätt”. I primärrätten återfinns fördragen och i 

sekundärrätten återfinns legala instrument som är baserade på fördragen vilka i sin tur kan 

delas in i två rättskällor: dels de akter som finns uppräknande i Art 288 FEUF samt ”soft 

law”.10 Praxis från EU-domstolen utgör en viktig rättskälla då EU-domstolen enligt Art 19 

                                                 
9 C-280/00 Altmark C:2003:415 (Altmark) samt Quigley, Conor. European state aid law and policy, 3. ed. Oxford: 
Hart Publishing, 2015 (Quigley 2015) s. 231, s. 234-235 för en vidare presentation av tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och relationen till Art 107(1) FEUF 
10 Soft law här innebär tillkännagivelser från kommissionen och grön och vitböcker 
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Fördraget om Europeiska unionen (FEU) ska tillse att EU-rätten tolkas enhetligt inom 

unionen. Praxis från EU-domstolen är bindande för medlemsstaterna på grund av 

principen om ömsesidigt samarbete som återfinns i Art 4(3) FEU samt principen om EU-

rättens företräde.11 Av den anledningen har stor vikt lagts vid EU-domstolens praxis. 

Kommissionen har utfärdat vissa riktlinjer vad gäller tillämpningen av Art 107(1) FEUF, 

dessa är dock inte bindande för medlemsstaterna och av den anledningen har 

kommissionens riktlinjer inte använts i någon större utsträckning. Fokus har istället legat på 

rättspraxis och doktrin för att försöka fastställa Art 107(1) FEUF tillämpning.12 

 

Avslutningsvis nämns att konfliktlösningsregeln är ett specialverktyg för att komma till 

rätta med kommunala aktörer som utsätter privata aktörer för osund konkurrens; här har 

analysen mot uppsatsen tema varit naturlig. Vad gäller reglerna om statligt stöd begränsar 

Art 107(1) FEUF stödgivning oavsett om det sker från stat, till offentligt- eller privat 

företag. Av den anledningen analyseras rekvisiten i Art 107(1) FEUF i två delar. Den första 

delen ger en generell beskrivning av hur rekvisitet är tänkt att tillämpas, den andra delen 

analyserar rekvisitet specifikt i relation till konkurrensproblem mellan kommunala och 

privata aktörer. Analysen förs följaktligen löpande genom hela uppsatsen. 

 

1.4 Disposition 
 

Uppsatsen är indelad i fem delar. Den första delen, där detta dispositionsavsnitt ingår, 

behandlar inledning, syfte/frågeställningar och metod/material. Den andra delen behandlar 

konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet och är indelad i två huvudsakliga teman. 

Det första temat behandlar kommunal säljverksamhet och varför det kan uppstå 

konkurrensproblem. Detta tema är av betydelse då syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur två regler, konfliktlösningsregeln och Art 107(1) FEUF, kan reglera 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer. Detta första tema anger 

således en utgångspunkt över vilka problem det är som aktualiseras vid konkurrensproblem 

mellan kommunala och privata aktörer och när konkurrensproblem kan uppstå. Det andra 

temat behandlar frågan varför Sverige har valt att införa en särskild lag för att komma 

tillrätta med de konkurrensproblem som uppstår mellan offentliga och privata aktörer. Då 

                                                 
11 C-6/64 Costa v. ENEL EU:C:1964:66 angående EU-rättens företräde 
12 Faull, Jonathan & Nikpay, Ali. The EU law of competition, 3 ed. Oxford: Oxford University Press, 2014 
(Faull & Nikpay 2014) s. 1927 anger att kommissionens riktlinjer inte är relevanta vid bedömning om ett stöd 
är ett stöd enligt Art 107(1) FEUF 
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uppsatsen undersöker om statligt stöd kan vara tillämpligt vid konkurrensproblem mellan 

privata och kommunala aktörer är det av intresse att även undersöka lagstiftarens syn, på 

vilka möjligheter denne ansågs fanns att tillgå innan regler om konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet infördes. 

 

Tredje delen behandlar konfliktlösningsregeln och tillhörande rekvisit. 

Konfliktlösningsregeln är ett specialverktyg som kan användas för att komma åt en 

konkurrensbegränsning från en kommunal aktör. I slutet av avsnitt tre finns en delslutsats 

där läsaren får en sammanfattande analys av konfliktlösningsregeln och dess 

tillämpningsområde.  

 

Fjärde delen behandlar den EU-rättsliga regleringen om statligt stöd som återfinns i Art 

107(1) FEUF. Inledningsvis kommer en generell presentation om statligt stöd ges där 

bland annat det bakomliggande syftet med reglerna behandlas. Efter inledningen analyseras 

Art 107(1) FEUF. Då analysen förs löpande i denna uppsats har rekvisiten i Art 107(1) 

FEUF behandlats i två steg. Först ges en generell beskrivning av hur rekvisitet är tänkt att 

tillämpas och sedan analyseras detta gentemot konkurrensbegränsande kommunal 

säljverksamhet. I slutet av avsnitt fyra finns en delslutsats angående statligt stöd där läsaren 

får en sammanfattande analys av Art 107(1) FEUF och dess tillämpningsområde i relation 

till konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer. Den femte delen behandlar 

avslutande kommentarer som återkopplar till uppsatsen syfte och valda frågeställningar. 

 

2. Konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet 
 

2.1 Kommunal säljverksamhet och konkurrensproblem  
 

Ett klassiskt exempel på varför det finns en grundläggande konflikt mellan kommunala och 

privata aktörer är att ett offentligt bolag inte kan gå i konkurs.13 En offentlig aktör kan i 

princip agera helt utan krav på avkastning och effektivitet medan en privat aktör riskerar 

                                                 
13 Prop. KOS-regler s. 35, se även SOU 2008:118 Styra och ställa – förslag till en effektivare statsförvaltning (SOU 
2008:118) s. 116 
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den egna verksamheten med varje dåligt affärsbeslut.14 Bristen på konkurrensneutralitet 

mellan offentliga och privata aktörer har i Sverige ansetts vara ett särskilt problem och 

frågan har varit underkastad ett flertal utredningar.15 År 1998 tillsattes ett konkurrensråd 

vars uppdrag var att utreda konkurrensproblem mellan offentliga och privata aktörer.16  

Konkurrensrådet angav vissa riskområden där problem med konkurrensen kan uppstå och 

pekade bland annat på problem med så kallade ”hybridorganisationer” och selektivt stöd 

till eget företag.  

 

En hybridorganisation är en verksamhet som dels bedriver en monopolskyddad 

verksamhet men som också agerar på en konkurrensutsatt marknad.17 Privata aktörer ansåg 

att den offentliga aktören ”dumpade” priserna på den konkurrensutsatta marknaden och 

att detta gjordes möjligt på grund av att vinst från den monopolskyddade verksamheten 

återinvesterades i den konkurrensutsatta verksamheten; så kallad korssubventionering.18  

 

Vid sidan av korssubventionering belystes också problem med selektivt stöd till offentlig 

verksamhet.19 Konkurrensrådet utgick från att det främst fanns tre skäl till förlusttäckning.  

För det första angavs att verksamhet, så som simhallar, var av sådan art att verksamheten 

inte kunde gå med vinst trots företagsmässig prissättning.20 Vidare kunde en offentlig aktör 

ge förlusttäckning till kollektivtrafik, där bidragsgivning också var av ”nödvändig 

karaktär”.21 Rådet angav att förlusttäckning i dessa två typfall var ”i normalfallet 

oproblematisk från konkurrenssynpunkt, då verksamheter av detta slag normalt inte är 

konkurrensutsatta.”22 Det tredje skälet till varför en offentlig aktör vill ge selektivt stöd kan 

däremot leda till konkurrensproblem. En offentlig aktör kan subventionera en verksamhet, 

trots att det finns privata aktörer som erbjuder samma tjänst.23 Eller så kan en offentlig 

aktör ge det egna företaget återkommande förlusttäckning.24 Från en privat aktörs 

perspektiv kan detta tredje skäl till selektivt stöd ses som problematiskt då det kan vara ett 

                                                 
14 Jfr Indén, Tobias. Kommunen som konkurrent: kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar, 
Uppsala: Iustus, 2008 (Indén 2008) s. 41 
15 SOU 1995:105 Konkurrens i balans – åtgärder för ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m., SOU 
2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (SOU 2000:117) kan här nämnas särskilt 
16 SOU 2000:117 s. 9, s. 17, s. 19 se även Prop KOS-regler s. 23-24 
17 SOU 2000:117 s. 83 
18 Ibid. s. 83 
19 Ibid. s. 11 samt s. 98 
20 Ibid. s. 98 
21 Ibid. s. 98 
22 Ibid. s. 98 
23 Ibid. s. 98 
24 Ibid. s. 99 
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sätt att hålla ineffektiva offentliga verksamheter under vingarna och som riskerar att skapa 

osund konkurrens. 

 

Svenskt näringsliv kartlade år 2006 särskilt osund kommunal säljverksamhet och i 

rapporten framgår exempel på verksamhet som kommunen bedriver där det kan uppstå 

konkurrensproblem. Exempel är när kommunen bedriver camping; trots att det finns 

privata alternativ, att kommunen bedriver gym i syfte att genera intäkter eller att kommuner 

bedriver restaurang och tillämpar en oskälig prissättning.25 Två specifika situationer kan här 

konkretisera när konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer kan uppstå. I 

det ena fallet beror det på att kommunen bedriver verksamhet och i det andra fallet beror 

det på hur kommunen bedriver verksamhet.26  

 

Kommuner har genom det kommunala självstyret möjlighet att sköta lokala angelägenheter 

som är av allmänt intresse.27 Även om det kommunala självstyret innebär stor frihet för 

kommunen är friheten inte obegränsad då verksamhet som kommunen bedriver måste vara 

förenlig med den kommunala kompetensen. Om en kommun går utanför den kommunala 

kompetensen kan detta riskera att utsätta privata aktörer för osund konkurrens. Problemet 

är dock att en privat aktör som utsätts för osund konkurrens inte kan få beslutets (att 

bedriva verksamhet) laglighet prövat. Detta kan bara göras av en kommuninvånare genom 

en laglighetsprövning.28 Ett särskilt problem med laglighetsprövning är att beslut som inte 

överklagas i tid vinner laga kraft.29  

 

En kommun som bedriver verksamhet utanför den kommunala kompetensen riskerar, som 

ovan nämnts, att utsätta privata aktörer för osund konkurrens. En anledning till varför 

konkurrensproblem kan uppstå i dessa situationer är att en kommun har fördelar som inte 

alltid är marknadsmässigt betingade på en marknad som de egentligen inte har laglig rätt att 

vistas på.30 I det andra fallet, där konkurrensproblem beror på hur kommunen bedriver 

                                                 
25 Agorelius, Johan. Larsson, Fredrik. M.fl. Osund konkurens – kommunalt företagande för miljarder, svenskt 
näringsliv mars 2006 s. 14, 17-19 
26 Indén 2008 s. 18 fokuserar på att problemet ligger på hur kommunen bedriver verksamhet, se även 
SOU:2000:117 s. 9 samt s.70-73  som tar upp problem med att kommunen bedriver verksamhet 
27 Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 1 kap 1 §, 14 kap 2 § (RF) 
28 Kommunallag (1991:900)10 kap 1- 2 § vem som är kommuninvånare framgår av i 1 kap 4 § 
29 Prop. KOS-regler s. 18, s. 19 NB. vid kommunala bolag kan bara bolagsordningen överprövas vilket 
begränsar möjligheten att laglighetspröva ett beslut än mer, se även SOU 2000:117 s. 70-73 samt Indén 2008 
s. 65  
30 Indén 2008 s. 18-20 angående fördelar som inte är marknadsmässigt betingade, se även Frydlinger Nya regler 
om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet Ny Juridik 1:10 Lindahl (Frydlinger 2010) s. 52 som anger att 
kommuner försöker täcka krympande budgetar 
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verksamhet ligger konkurrensproblemet i att en kommun inte agerar marknadsmässigt på 

en konkurrensutsatt marknad.31  

 

2.2 Särskild lag för att reglera konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 
 

Att upprätta en särskild lag för att komma till rätta med konkurrensproblem mellan 

offentliga och privata aktörer är något som föreslogs av konkurrensrådet, som nämndes i 

avsnitt 2.1, redan år 2000.32 Det skulle dock dröja 10 år innan man lagstiftade på området. 

Frågan har varit känslig och en politisk dragkamp har präglat debatten där näringsidkare 

har velat förbjuda det offentliga att bedriva alla former av näringsverksamhet, och där 

kommuner och landsting menat att regler kring detta skulle innebära ett intrång i det 

kommunala självstyret.33 År 2010 trädde likväl regler om konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet (KOS-regler) i kraft och KOS-regler återfinns i 3 kap 27-32 §§ KL.  

 

Tillkomsten av KOS-reglerna rättfärdigades då lagstiftaren ansåg att de särskilda problem 

som uppkommer vid offentlig säljverksamhet inte kunde regleras genom de traditionella 

konkurrensreglerna, och att de frivilliga lösningar som prövats inte heller fått något 

genomslag.34 Mellan år 1998-2000 hade konkurrensrådet på försök lämnat 

rekommendationer till offentliga aktörer på hur de bör agera för att åstadkomma 

konkurrensneutralitet.35 Då det stod de offentliga aktörerna fritt att följa 

rekommendationerna eller inte ansåg lagstiftaren att denna frivilliga lösning inte hade varit 

tillräckligt effektiv.36 Vad gäller de traditionella konkurrensreglerna anges särskilt i 

propositionen att regleringen om avtal med konkurrensbegränsande verkan som återfinns i 

Art 101 FEUF samt 2 kap 1 § KL sällan kunnat tillämpas i fall av konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet då det i dessa fall ofta handlar om en offentlig aktörs ensidiga 

agerande.37 I fråga om missbruk av dominerande ställning som regleras i Art 102 FEUF 

samt 2 kap 7 § KL gäller för tillämplighet att den offentlige aktören ska ha en dominerande 

ställning vilket sällan har kunnat påvisas vid konkurrensbegränsande offentlig 

säljverksamhet.38  

                                                 
31 Indén 2008 s. 18-20 
32 SOU 2000:117 s. 205 
33 Prop. KOS-regler s. 13, 27 se även Frydlinger 2010 s. 51  
34 Prop. KOS-regler s. 30 samt s. 54  
35 SOU 2000:117 s 189 
36 Prop KOS-regler s. 28, s 30-31, SOU 2000:117 s. 189 se även Indén (2008) s 22,   
37 Prop. KOS-regler s. 33, s. 44 
38 Ibid. s. 30 s. 33  
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Lagstiftaren anser följaktligen att KOS-reglerna fyller en viktig funktion då 

konkurrenslagen inte adresserat konkurrensproblem i gränssnittet mellan privat och 

offentlig sektor tidigare.39 Då denna uppsats syfte är att undersöka konfliktlösningsregeln 

(som är en del av KOS-reglerna) och Art 107(1) FEUF i relation till konkurrensproblem 

som uppstår mellan kommunala och privata aktörer, är det av vikt att nämna att reglerna 

om statligt stöd inte diskuteras som ett alternativ till KOS-reglerna.40 I stället för att se 

reglerna om statligt stöd som ett alternativ till KOS-reglerna analyseras i propositionen om 

det föreligger EU-rättsligt hinder (p.g.a. statsstödsreglerna) att införa KOS-reglerna. Då 

lagstiftaren ansåg att det inte föreligger ett EU-rättsligt krav på att faktiskt betala ut statligt 

stöd, även om det har blivit godkänt av kommissionen, föreligger det heller inte EU-

rättsligt hinder för införandet av KOS-reglerna.41 

  

3. Konfliktlösningsregeln i 3 kap 27 § 
 
 

Konfliktlösningsregeln (som är en del av KOS-reglerna som nämndes i avsnitt 2.2) 

återfinns i 3 kap 27 § KL och regeln är ett verktyg som kan användas för att komma åt en 

offentlig aktör som utsätter en privat aktör för osund konkurrens. Stockholms tingsrätt, 

som första instans, kan förbjuda stat, kommun eller landsting att fortsätta med en 

konkurrensbegränsning och ett förbud kan aktualiseras under två olika förutsättningar. 

Antingen kan kommun eller landsting förbjudas att bedriva viss säljverksamhet (notera att 

staten inte är inkluderad här) eller så kan stat, kommun eller landsting förbjudas att 

fortsätta med ett visst förfarande.42 En viss verksamhet ska inte förbjudas om den är 

förenlig med lag och ett förfarande ska inte förbjudas om det är försvarbart från allmän 

synpunkt.  

 

                                                 
39 Prop. KOS-regler s. 44, s. 33 framgår här att konfliktlösningsregeln löser problem som inte kan lösas med 
hjälp av de traditionella konkurrensreglerna 
40 Ibid.  s.43 däremot anser Kommerskollegium i remissyttrande att förhållandet till statstödsreglerna bör 
belysas,  
41 Ibid. s. 45 
42 Ibid. s. 35 se även SOU 2008:118 föreslog att det skulle finnas en huvudregel om att statliga myndigheter 
inte får sälja varor/tjänster på en marknad, betänkandet bereddes samtidigt som prop till KOS-reglerna 
därför ansåg regeringen att det inte var aktuellt med ett förbud som omfattar en verksamhet som bedrivs av 
statens. 
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Det finns följaktligen en skillnad mellan ett förfarande och viss säljverksamhet. Om en 

verksamhet är förenlig med lag kan ett förbud mot verksamheten inte aktualiseras enligt 

konfliktlösningsregeln. På grund av detta har jag valt att analysera förenlighet med lag 

innan det konkurrensbegränsande rekvisitet.43 Om viss säljverksamhet inte är förenligt med 

lag går utredningen rent praktiskt vidare för att undersöka om verksamheten kan anses 

begränsa konkurrensen: så också i denna uppsats.44 En viss säljverksamhet som är förenlig 

med lag kan trots detta angripas med förfarandeförbud enligt propositionen.45 Ett 

förfarande ska på samma sätt som viss säljverksamhet prövas om den kan anses begränsa 

konkurrensen. Om ett förfarande anses begränsa konkurrensen kan förfarandet ändå vara 

försvarbart från allmän synpunkt. På grund av det ovan anförda har jag valt att analysera 

rekvisiten i konfliktlösningsregeln i den ordning som följer:  

 

 

1. Offentlig aktör som bedriver säljverksamhet 

2. Förfarande eller viss säljverksamhet 

3. Om viss säljverksamhet: är det förenligt med lag 

4. De konkurrensbegränsande rekvisiten: snedvrider eller hämmar 

5. Om förfarande: Försvarbart ur allmän hänsyn 

 
 

3.1 Offentlig aktör som bedriver säljverksamhet 
 

För att konfliktlösningsregeln ska vara tillämplig krävs det först och främst att den som 

utsätter privata aktörer för osund konkurrens är en offentlig aktör som bedriver 

säljverksamhet. Staten, en kommun eller landsting är de aktörer som kan träffas av 

förbudet i konfliktlösningsregeln om de bedriver säljverksamhet. I och med att 

säljverksamhet ofta kan bedrivas i bolagsform anger 3 kap 28 § KL att förbudet i 

konfliktlösningsregeln även omfattar andra juridiska personer där staten, en kommun eller 

ett landsting har ett dominerande inflytande.46 Dominerande inflytande föreligger om det 

allmänna direkt eller indirekt har ett dominerande inflytande över den juridiska personen 

                                                 
43 Konkurrensbegränsande rekvisiten ska här förstås som snedvridande eller hämmande 
44 Denna ordning används i flera rättsfall så som Mål nr T 911-12 (Boråsfallet) s. 62, Mål nr A 5/14 
(Strömstad badanstalt) s. 12 Mål nr T 8160-11 (Skelleftebuss) s. 44ff 
45 Prop. KOS-regler s. 59 
46 Kommunallag (1991:900) 3 kap 16 § a kommunen får ha kommunala bolag enligt 17 § 18 
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genom ägarskap, finansiell medverkan eller på annat sätt enligt definitionen i Art 2(b) i 

transparensdirektivet 2006/111/EG.47  

 

Som ovan nämnts förutsätter tillämpning av konfliktlösningsregeln att den offentliga 

aktören bedriver säljverksamhet. I propositionen till KOS-reglerna framgår att 

säljverksamhet innebär ”försäljning av varor, tjänster eller andra nyttigheter”.48 Inköp faller 

utanför tillämpningen av konfliktlösningsregeln. Upphandling betraktas visserligen som en 

inköpsverksamhet men när en offentlig aktör gynnar eget bolag i en upphandling agerar det 

offentliga även som säljare på en marknad.49 En sådan situation kan angripas med hjälp av 

konfliktlösningsregeln. Konfliktlösningsregeln är följaktligen tillämplig på en offentlig aktör 

som bedriver en ekonomisk aktivitet. För att avgöra vad som kan räknas som ekonomisk 

aktivitet ska det EU-rättsliga företagsbegreppet analyseras.50 EU-domstolen har gett 

företagsbegreppet en mycket extensiv tolkning då det inte spelar roll om en verksamhet 

bedrivs med vinstsyfte eller inte.51 Företagsbegreppet kommer att analyseras i avsnitt 4.2 i 

denna uppsats, där regleringen om statligt stöd analyseras och företagsbegreppet utvecklas 

av den anledningen inte vidare i detta avsnitt. Typexemplen som har nämnts ovan; 

försäljning av varor, tjänster eller andra nyttigheter får vara vägledande exempel för när 

konfliktlösningsregeln kan vara tillämplig och vid gränsfall kan avsnitt 4.2 konsulteras.  

 

För att sammanfatta detta avsnitt spelar det följaktligen ingen roll om verksamheten är en 

integrerad del av den offentliga förvaltningen eller om verksamheten bedrivs separat i egen 

juridisk form. Det finns således små utrymmen att kringgå konfliktlösningsregeln genom 

att göra kreativa företagslösningar.52 Rekvisitet offentlig aktör har i praktiken sällan varit 

tvistigt vid tillämpningen av konfliktlösningsregeln.53 Om det kan konstateras att den som 

utsätter en privat aktör för osund konkurrens är en offentlig aktör som bedriver 

säljverksamheten går undersökningen vidare för att avgöra om resterande rekvisiten i 

konfliktlösningsregeln är uppfyllda. I nästa avsnitt analyseras om den offentliga aktören 

bedriver viss säljverksamhet eller om det rör sig om ett förfarande.   

                                                 
47 Kommissionens direktiv 2006/111/EG om insyn i finansiella förbindelser mellan medlemsstater och 
offentliga företag samt i vissa företags ekonomiska verksamhet 
48 Prop. KOS-regler s. 34 typiska utbudstjänster således; även uthyrning faller inom tillämpningsområdet 
49 Ibid.  dock kan det enligt mig, ifrågasättas hur denna bedömning faktiskt ska gå till 
50 Ibid. s. 56-57, se också 1 kap 5 § Konkurrenslag (2008:579) 
51 C-41/90, Höfner, EU:C:1991:161 p. 21 (Höfner) 
52 Jfr här Heidenhain, Martin. European state aid law: handbook, München: Beck, 2010 (Heidenhain) s. 449 som 
diskuterar detta i relationen till direktivet generellt 
53 Ett undantag här är dock Skrivelse KKV 2013 KOS Dnr. 617/2013 s.7(2)  
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3.2 Förfarande eller viss verksamhet 
 

Konfliktlösningsregeln har, som angivits i avsnitt 3, två förbudsgrunder: förbud kan träffa 

en viss säljverksamhet eller ett förfarande. I propositionen anges att förfaranden kan vara 

”såväl faktiskt handlade som en underlåtenhet att vidta en viss åtgärd.”54 Viss 

säljverksamhet definieras däremot inte i propositionen. Hedelin anger att ”ett förbud mot 

en verksamhet tar sikte på att en verksamhet bedrivs medan däremot ett förbud mot ett 

förfarande tar sikte hur samma verksamhet bedrivs”.55 I praktiken är gränsen mellan 

förfarande och verksamhet dock inte glasklar vilket återspeglas i rättspraxis där parterna har 

varit oense ifall ett agerande ska bedömas vara ett förfarande eller viss verksamhet.56   

 

I Boråsfallet var Borås kommun och Konkurrensverket (KKV) oense i tingsrätten om 

försäljning av mark- och anläggningsentreprenader till externa aktörer som utfördes av den 

kommunala förvaltningen genom servicekontoret var att betrakta som förfarande eller viss 

säljverksamhet.57 Medan Borås kommun ansåg att det skulle klassas som ett förfarande 

ansåg KKV att det skulle klassas som viss säljverksamhet. Tingsrätten angav att det var 

fråga om en viss säljverksamhet då utredningen visat att servicekontoret delat in sin 

försäljning i olika verksamhetsområden och den ifrågasatta verksamheten riktade sig mot 

externa aktörer.58 Argumentationen från tingsrätten överensstämmer med Hedelin som 

anger att viss säljverksamhet torde innebära att man ska kunna avgränsa en viss verksamhet 

i både tid och kundgrupp.59  

 

I Växjöfallet ville kommunen att ett villkor om att ansluta hus till det kommunala 

fjärrvärmeföretaget skulle ses som en viss säljverksamhet. Tingsrätten angav att 

”förbudstalan tar sikte på ett inslag i säljverksamheten – krav på anslutning till fjärrvärme 

och förbud mot värmepumpar – dvs. mot ett förfarande som ingår i verksamheten”.60 Ett 

förfarande kan vidare exemplifieras genom rättsfallet Dala Mitt där den kommunala aktören 

vägrade att ge en privat aktör tillgång till ett övningsfält.61 Här var det, likt Växjöfallet, inte 

                                                 
54 Prop KOS-regler s. 57 
55 Hedelin (2013) s. 103 
56 Hedelin (2013) s. 105 som anger att gränsen mellan förfarande och viss säljverksamhet inte är tydlig.  
57 Boråsfallet s. 2, 3 samt 61 
58 Boråsfallet s 62 
59 Hedelin (2013) s. 103 samt s. 105 
60 Mål nr T-9248-13 (Växjöfallet) s. 72 
61 Hedelin (2013) s. 104 
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fråga om en viss säljverksamhet utan ett visst agerande inom säljverksamheten; alltså ett 

förfarande.  

 

Sammanfattningsvis kan här anges att en viss säljverksamhet torde innebära en verksamhet 

som kan avgränsas i både tid och till kundgrupp, medan ett förfarande torde innebära ett 

visst agerande inom en verksamhet. Distinktionen mellan viss säljverksamhet och 

förfarande är ej utan betydelse. Om det konkurrensbegränsande beteendet från den 

offentliga aktörens sida är ett förfarande kan ett förbud inte aktualiseras om det finns 

allmänna hänsyn som talar mot att ett förbud ges. Om det handlar om en viss 

säljverksamhet kan ett förbud inte aktualiseras om verksamheten är förenlig med lag. I 

propositionen framgår dock att en viss säljverksamhet som är förenlig med lag ändå kan 

angripas om ett visst förfarande inom denna verksamhet är konkurrensbegränsande.62 I 

avsnittet nedan skall frågan om verksamhet som är förenlig med lag att utredas vilket har 

betydelse om den offentliga aktören bedriver viss säljverksamhet. 

 

3.3 Verksamhet som är förenlig med lag 
 

Som ovan angivits kan en viss säljverksamhet inte förbjudas om verksamheten är förenlig 

med lag. Enligt propositionen ska det som anses vara förenligt med lag utgå från den 

kommunala kompetensen.63 Den kommunala kompetensen kan härledas ur Kommunallag 

(1991:900) (KommL), rättspraxis samt lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. I 

de avsnitt som följer (3.3.1-3.3.2) kommer den allmänna kompetensen som kan härledas ur 

kommunallag samt rättspraxis att analyseras. Lag om vissa kommunala befogenheter 

kommer inte att analyseras vidare men läsaren bör vara medveten om att en viss 

säljverksamhet kan vara förenlig med lag på grund av speciallag som anger tillfällen när en 

kommun får bedriva verksamhet på det egentliga näringslivets område. 

 

3.3.1 Kommunens allmänna kompetens 
 

2 kap 1 § KommL reglerar den allmänna kompetensen för kommuner och av paragrafen 

framgår att kommuner får själva ta hand om angelägenheter av allmänt intresse som har 

anknytning till kommunens område eller kommunens medlemmar. På grund av att 

                                                 
62 Prop. KOS-regler s. 59 
63 Ibid. s. 38 samt s.39, Se även Karlsson, Johan. Östman, Marie. Konkurrensrätt: en handbok, 5., [rev.] uppl. 
Stockholm: Karnov, 2014 (Karlsson & Östman) s. 1259 för vidare diskussion 
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angelägenheten ska ha anknytning till kommunens område eller dess medlemmar spelar 

lokaliseringsprincipen roll. Lokaliseringsprincipen innebär att åtgärden ska komma de egna 

kommuninvånarna till gagn och så länge en kommun kan visa detta, sätter 

lokaliseringsprincipen inte hinder för åtgärder som sker utanför den territoriella 

kommungränsen.64 2 kap 7 § KommL anger att kommuner får bedriva näringsverksamhet, 

om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller 

tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. Gemensamt för 2 kap 1 § och 2 

kap 7 § KommL är att tjänsten eller anläggningen som erbjuds ska vara allmännyttig för att 

vara förenlig med lag. Begreppet allmännyttig är alltså centralt för att undersöka om 

kommunens verksamhet är förenlig med lag enligt den allmänna kommunala kompetensen.  

 

I förarbeten till kommunlagen framgår att allmänintresset ska bedömas med utgångspunkt i 

om det är lämpligt, ändamålsenligt och skäligt att kommunen vidtar en åtgärd.65 Det finns 

inte en lista på vad som ska anses vara allmännyttig tjänst då begreppet behöver vara 

flexibelt för att kunna anpassas till det lokala behovet.66 I begreppet ”allmännyttig” 

återfinns dock ett krav på att det ska vara en nyttighet av kollektiv natur.67 På grund av att 

begreppet allmännyttig tjänst är flexibelt och kontextberoende är det inte alltid lätt att 

fastställa på förhand vad begreppet innebär.  

 

SKL uttryckte viss rädsla att införlivandet av konfliktlösningsregeln skulle leda till att 

kompetenspraxis utvecklas i Marknadsdomstolen (MD) istället för Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD). De ansåg att det fanns en risk att ett marknadsorienterat 

istället för samhällsnyttigt perspektiv skulle ligga till grund för vad som kan anses vara 

kompetensenlig verksamhet.68 I kontrast till detta anser Hedelin att det bör finnas stort 

utrymme för inblandade aktörer att framhålla argument som talar för och emot att en viss 

verksamhet ska vara förenligt med lag enligt konfliktlösningsregeln.69 I propositionen 

framgår dock att ”konfliktlösningsregeln utgår från det gällande rättsläget i 

                                                 
64 Lindquist, Ulf. Kommunallagen: en handbok med lagtext och kommentarer, 13. uppl., Stockholm: Norstedts Juridik, 
2011 (Lindqvist) s. 21 samt se även Björkman, Ulla. Lundin, Olle. Kommunen och lagen: en introduktion, 2. Uppl. 
Uppsala: Iustus, 2009 (Björkman & Lundin) s. 39-40  
65 Proposition 1990/91:117 Om en ny kommunallag (Prop. 1990/91:117) s. 148 
66 Indén (2008) s. 39 
67 Prop. KOS-regler s. 16  
68 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 09:81 Konfliktlösnings vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. 
2009-12-10 1(20) s. 36 i tillägg ansåg Indén (2008) s. 295 att det fanns en risk att lagakraftvunna domar 
angreps på konkurrensrättslig väg. 
69 Hedelin (2013) s. 165 liknande resonemang framhölls även av Indén (2008) s. 347 som menade att den 
kommunala kompetensen givits en alltför vid tolkning och att praxis inte utvecklats i en tid som är lik den vi 
lever i nu. 
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kompetensfrågan i enlighet med vad som följer av kommunallagen och rättspraxis.”70 Detta 

torde innebära att SKL:s och Hedelins farhågor/förhoppningar är ogrundade. I det 

följande kommer praxis att analyseras som har behandlat den allmänna kompetensen vid 

tillämpning av konfliktlösningsregeln. 

 

I rättsfallet Skelleftebuss hade det kommunala bussbolaget börjat bedriva beställningstrafik 

över kommungränsen. Kommunen hävdade att beställningstrafiken var kompetensenlig då 

beställningstrafiken riktade sig till idrotts- och föreningslivet och bara 20 % av den totala 

beställningstrafiken riktades mot företag. Stockholms tingsrätt angav att det inte handlade 

om en situation där de privata initiativen fallit bort och att det därför inte funnits ett utökat 

utrymme för kommunala åtgärder och således kunde verksamheten inte anses vara förenlig 

med lag.71 Även om tjänsten i Skelleftebuss visserligen riktades till personer som kan medföra 

att åtgärden kan knytas till allmännyttan fanns privata alternativ och således inget behov för 

kommunen att kliva in i denna näringsverksamhet. Om man ska förankra tingsrättens 

resonemang med den terminologi som återfinns i propositionen till kommunallagen var 

åtgärden som Skelleftebuss vidtog varken lämplig, ändamålsenlig eller skälig.  

 

Rättsfallet Strömstads badanstalt kan vidare exemplifiera en liknande situation där kommunen 

bedrev badhus med tillhörande gym- och spaanläggning trots att det på orten fanns privata 

aktörer som bedrev gym och spaanläggning. Strömstad kommun, som var ägare av 

Strömstad badanstalt, anförde att majoriteten av besökarna på den kommunala 

anläggningen var ”seniorer/pensionärer, gravida, föräldrar och små barn, överviktiga 

personer i alla åldrar, personer med särskilda besvär eller rehabiliteringsbehov, 

funktionshindrande, idrottande ungdomar och ungdomar som av olika anledningar inte 

finner en lämplig plats inom det övriga föreningslivet”.72 Strömstad kommun 

argumenterade att verksamheten var förenligt med allmännyttan då de privata aktörerna 

som fanns på området enbart riktade in sig till ”kapitalstarkare målgrupper” och att den 

egna anläggningen var helt inrättad på grund av ett ”folkhälsoperspektiv”.73  

 

Stockholms tingsrätt gick inte på Strömstads kommuns linje då de ansåg att spa och gym 

verksamheten inte hade de karakteristiska drag som krävs för att det ska vara fråga om en 

allmännyttig anläggning, då gym och spaanläggningen ”befinner sig på det egentliga 

                                                 
70 Prop KOS-regler s. 39 
71 Skelleftebuss s 48-49  
72 Mål nr T 16810-12 (Strömstad badanstalt TR) s. 25 
73 Ibid. s. 25-26 
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näringslivets område, där förutsättningarna för en offentlig aktör att verka är mycket 

begränsande.”74 Tingsrättens argumentation upprätthölls av MD som fann att gym- och 

spaanläggningen inte kunde anses rymmas inom den allmänna kompetensen.75 För att 

vidare exemplifiera den allmänna kompetensen kan Stockholms tingsrätt uttalande i Borås 

fallet nämnas. Stockholms tingsrätt angav här att en kommuns möjlighet att verka på det 

egentliga näringslivets område är begränsande men att ett sådant utrymme ökas när det 

saknas kommersiellt utbud.76  

 

Den allmänna kompetensen är följaktligen kontextberoende men en kommun måste visa 

att det finns ett allmännyttigt behov av tjänsten som erbjuds. Med utgångspunkt i Strömstad 

badanstalt ställs det höga krav på denna argumentation. Det räcker således inte att 

kommunen anger vem tjänsten riktas åt utan det som måste förklaras är varför tjänsten 

finns. Domstolen undersöker (om än inte uttryckligen) fall verksamheten som kommunen 

bedriver är lämplig, ändamålsenlig och skälig och den kommunala kompetensen har varken 

utvidgats eller minskats genom konfliktlösningsregeln. 

 

3.3.2 Överskottskompetens och anknytningskompetens 
 

Utöver den allmänna kompetensen som redogjorde för i avsnitt 3.3.1 kan den kommunala 

kompetensen även härledas från rättspraxis. De kompetenser som utvecklats genom praxis 

är överskottskompetens och anknytningskompetens.77  

 

Överskottskompetensen innebär att om en verksamhet producerar ett överskott kan detta 

överskott få säljas. Detta har sin grund i att man vill undvika onödig kapitalförstöring.78 För 

att det ska vara förenligt med överskottsprincipen krävs dock att överskottet är av tillfällig 

natur.79 I det ovan nämnda rättsfallet Skelleftebuss var frågan, då den allmänna kompetensen 

inte var tillämplig, om beställningstrafiken kunde anses falla under överskottskompetens då 

bussbolaget hade flera reservbussar. I Skelleftebuss var det inte frågan om en verksamhet av 

temporär natur och av den anledningen kunde beställningstrafiken inte anses falla inom 

överskottskompetensen.80 Rättsfallet exemplifierar det faktum att en kommun inte 

                                                 
74 Strömstad badanstalt TR s. 38 
75 Mål nr A 5/14 (Strömstad badanstalt MD) p. 64 
76 Boråsfallet s. 67 
77 Skelleftebuss s. 21 
78 RÅ 1993 ref 12 
79 Skelleftebuss s. 28 
80 Ibid. s. 50-51 
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medvetet får skapa ett överskott utan överskottet ska vara en tillfällig och oväntad effekt av 

driften av den sedvanliga verksamheten.81  

 

Med anknytningskompetens anger proposition till kommunallagen verksamheter där det 

skulle ”te sig opraktiskt eller verklighetsfrämmande att inte tillåta verksamheten”.82 Vad 

gäller anknytningskompetens måste den vara av begränsad omfattning för att vara förenligt 

med lag.83 I det ovan nämnda rättsfallet Strömstad badanstalt var frågan om gym- och 

spaanläggningen kunde anses tillhöra anknytningskompetensen. Stockholms tingsrätt ansåg 

att gymanläggningen (men inte spaanläggningen) kunde anses ha ett naturligt samband med 

simhallsverksamheten, men att det inte var fråga om en verksamhet i begränsad 

omfattning.84 Tillskillnad från tingsrätten fann MD att både gym- och spaanläggningen 

kunde anses rymma under anknytningskompetensen då spaanläggning ”såvitt avser bl.a. 

massagebehandlingar som syftar till att lindra spänningar i muskulaturen” ansågs ha en 

anknytning till simhallen.85 MD angav dock, i linje med tingsrättens dom, att gym- och 

spaanläggningen inte var i begränsad omfattning och kunde därför inte anses vara förenlig 

med lag.86  

 

Följaktligen måste den verksamhet som bedrivs genom anknytningskompetensen vara i 

måttlig omfattning. Sett till konfliktlösningsregelns syfte är detta rimligt. Om en 

verksamhet bara är av måttlig omfattning torde den heller inte resultera i någon egentlig 

konkurrensproblematik. 

 

3.4 Konkurrensbegränsning enligt konfliktlösningsregeln 
 

I detta avsnitt analyseras rekvisiten snedvrider eller hämmar som är den typ av 

konkurrensbegränsning som ska visas enligt konfliktlösningsregeln. Rekvisiten kommer att 

behandlas i tre delar (3.4.1-3.4.3). Den första delen behandlar vad snedvridande och 

hämmande innebär. Den andra delen analyserar etablerandet av den relevanta marknaden 

och den tredje delen analyseras hur en konkurrensbegränsning ska konstateras för att 

försöka knyta ihop den första och andra delen. 

                                                 
81 Jfr här med resonemang i Boråsfallet s. 72  
82 Prop. 1990/91:117 s. 152 
83 Skelleftebuss som gör en redogörelse för anknytningskompetensen s. 70-71 
84 Strömstad badanstalt TR s. 38  
85 Strömstad badanstalt MD p. 65 
86 Ibid. p. 66 
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3.4.1 Snedvrider eller hämmar förutsättningarna för en effektiv konkurrens 
 

Konkurrensbegränsningen från den offentliga aktören delas som ovan nämnts in i antingen 

snedvridande eller hämmande av den effektiva konkurrensen. En viss verksamhet eller ett 

förfarande ska alltså snedvrida eller vara ägnat att snedvrida (eller hämma) 

förutsättningarna för en effektiv konkurrens. ”Ägnat” medför att det inte bara är reella 

konkurrensproblem i nutid som konfliktlösningsregeln aktualiseras på utan även en 

offentlig aktörs påverkan på den framtida konkurrensen kan tas i beaktande.87   

 

Det har ingen självständig betydelse om en konkurrensbegränsning faller under 3 kap 27 § 

1 punkten (snedvridande) eller 2 punkten (hämmande) då ett förbud är följden av båda.88 

Rekvisitet ”snedvrider eller ägnat att snedvrida” som återfinns i 1 p, tar sikte på det faktum 

att det inte råder konkurrens på lika villkor mellan privata och offentliga aktörer.89 Ett 

exempel här är att offentliga bolag inte kan gå i konkurs.90 Detta har som följd att en 

offentlig aktör kan agera utan krav på avkastning eller effektivitet medan en privat aktör 

riskerar den egna verksamheten med varje dåligt affärsbeslut.91  

 

Rekvisitet ”hämmar eller ägnat att hämma” som återfinns i 3 kap 27 § KL 1 st 2 p, tar sikte 

på situationer när privata alternativ faller bort till följd av den offentlige aktören beteende.92 

En kommunal aktör kan dumpa priserna (under självkostnadsprincipen) vilket medför att 

ett privat företag inte kan arbeta inom ekonomiskt rimliga ramar.93  En offentlig aktör kan 

även skapa undanträngningseffekter vilket betyder att privata företag undviker att träda in 

på en marknad på grund av den offentliga aktören.94  

 

Snedvridande och hämmande tar följaktligen sikte på olika effekter på konkurrensen men 

det är ingen klar linje mellan dem. För att främja en dynamisk rättsutveckling finns det 

ingen uttömmande lista över vad som kan klassas som typiska fall av snedvridande eller 

                                                 
87 Boråsfallet s. 86 tingsrätten anger här att begreppet ägnat spelar det inbyggda momentet fara för 
konkurrenshämmande effekter. Se även Prop. KOS-regler s 57 f. Frågan är om verksamheten i påtagligt grad 
kan riskera att hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens  
88 Karlsson & Östman s. 1254-1255 
89 Prop. KOS-regler s. 57,  Boråsfallet s. 73, samt Karlsson & Östman s. 1251 
90 Prop. KOS-regler, s. 35 samt se även vidare diskussion om detta i SOU 2008:118 s. 116 
91 Prop. KOS-regler s. 35 att offentliga bolag kan driva verksamhet utan påtagliga risker för dess existens  
92 Prop. KOS-regler s. 57 samt 59 se även Karlsson & Östman s. 1252 som även menar att man kan 
undersöka om ett företags tillväxt skadas eller hindras 
93 Prop. KOS-regler s. 57 
94 Ibid. s. 36 
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hämmande av konkurrensen.95 I propositionen anges dock några typfall som i ett enskilt 

fall kan vara negativt för konkurrensen. Dessa är underprissättning, diskriminering eller 

vägran att ge tillträde till viss infrastruktur.96  

 

3.4.2 Etablerandet av den relevanta marknaden 
 

För att fastställa vilka konkurrensmässiga begränsningar ett kommunalt företag utsätter 

andra företag ska en marknadsavgränsning göras.97 En marknadsavgränsning görs genom 

att man undersöker och fastställer den relevanta marknaden för produkten samt det 

geografiska området.98 Genom att fastställa den relevanta marknaden går det att undersöka 

vilka alternativa försörjningskällor företagets kunder i praktiken har; både vad gäller 

produkten och andra leverantörers geografiska belägenhet.99 Östman & Karlsson anser att 

ändamålet med marknadsavgränsningen vid tillämpningen av konfliktlösningsregeln inte är 

lika tydlig som vid tillämpningen av 2 kap 1 § samt 2 kap 7 § KL.100 Emellertid finns det 

även ett annat sätt att se på saken; då ett förbud är ett stort ingripande för kommunen kan 

det argumenteras för att ett sådant beslut inte bör aktualiseras på lösa grunder. Genom att 

fastställa vilken konkurrenspåverkan den offentlige aktören faktiskt utsätter de privata 

aktörerna för kan ett underbyggt beslut fattas.  

 

Tingsrätten har angett att det bakomliggande syftet med konfliktlösningsregeln är att 

komma till rätta med konkurrensbegränsningar som uppstår när offentliga aktörer bedriver 

säljverksamhet med privata aktörer. Enligt tingsrätten innebär detta att aktörerna måste 

befinna sig på samma marknad för att konfliktlösningsregeln ska vara tillämplig.101 I 

Växjöfallet (som nämndes i avsnitt 3.2) där denna fråga prövades, hade Växjö kommun 

ställt upp som krav vid försäljning av tomter att det framtida huset ska anslutas till det 

kommunala fjärrvärmebolaget samt ett förbud mot att installera värmepumpar. I detta fall 

aktualiseras konkurrensbegränsningen på en kopplad marknad och vid en sådan situation 

ansåg tingsrätten att konfliktlösningsregeln inte är tillämplig på. Domen är överklagad av 

                                                 
95 Prop. KOS-regler s. 36 
96 Ibid. s. 36  
97 Ibid. s. 37, 38, 58, Strömstad badanstalt MD p 61, Boråsfallet s. 74 samt Karlsson & Östman s.1249  
98 Kommissionens tillkännagivande 07/C 372/03 om definitionen av relevant marknad i gemenskapens 
konkurrenslagstiftning  
99 Enligt p 8 ska p. 7 och p.8 kombineras för att göra en samlad bedömning av vad som är den relevanta 
marknaden  
100 Karlsson & Östman (2014) s. 1249 samt s 119  
101 Växjöfallet s. 75, 76 samt s. 77 ansåg att denna slutsats var rimlig på grund av att det inte tas upp i 
proposition samt att konfliktlösningsregeln är ett komplement till andra konkurrensregler 
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KKV och KKV har begärt anstånd med att utveckla skälen fram till 25 januari 2016, av den 

anledningen går det inte att undersöka vad KKV grundar sin överklagan på.102  

 

Vad gäller Växjöfallet kan det argumenteras för att tingsrättens snäva tolkning gör 

konfliktlösningsregeln tandlös.103 Den relevanta marknaden används som ett verktyg för att 

avgöra vilket konkurrenstryck en offentlig aktör utsätter en privat aktör för. I 

propositionen framgår det att det är upp till rättstillämpningen att konkretisera 

konkurrensbegränsningens reella innebörd. Det borde av den anledningen inte spela någon 

roll om en kommuns agerande aktualiserar en konkurrensbegränsning på samma marknad 

eller på en kopplad marknad då konfliktlösningsregeln är ett verktyg för att kunna komma 

åt osund konkurrens från kommunala aktörer. I tillägg anser Frydlinger att ett 

kopplingsförbehåll borde vara ett typexempel på ett konkurrensbegränsande förfarande.104 

Det återstår att se hur MD väljer att bedöma situationen. 

 

Sammanfattningsvis kan här nämnas att en marknadsavgränsning görs för att undersöka 

vilken konkurrenspåverkan den kommunala aktören utsätter privata aktörer och som ligger 

till grund för analysen om en viss säljverksamhet eller förfarande är snedvridande eller 

hämmande vilket kommer att analyseras genom praxis i avsnittet nedan.   

 

3.4.3 Snedvridande eller hämmande av någon betydelse 
 

En utredning av konkurrensbegränsande åtgärder medför definitionssvårigheter då frågan 

som måste besvaras är: när kan ett förfarande eller en viss säljverksamhet anses snedvrida 

eller hämma konkurrensen?105 Enligt förarbeten föreligger inte något märkbarhetskrav 

vilket betyder att konkurrensen inte behöver vara påverkad på ett märkbart sätt.106 

Lagstiftaren anger dock att konkurrensbegränsningen inte kan vara helt bagatellartad utan 

måste vara av någon betydelse men att det är upp till rättstillämpningen att konkretisera 

dess reella innebörd.107  

 

 

                                                 
102 http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-overklagar-dom-om-tvangsanslutning-till-
fjarrvarme/ 2015-12-11  
103 Vilket även hävdas av kritiker http://www.svd.se/kommuner-laser-in-energikonsumenter 2015-12-01 
104 Frydlinger (2010)s. 62 
105 Hedelin (2013) s. 93 för definitionsproblematik även internationellt 
106 SOU:2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn s. 32 
107 Prop. KOS-regler s. 37  

http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-overklagar-dom-om-tvangsanslutning-till-fjarrvarme/
http://www.konkurrensverket.se/nyheter/konkurrensverket-overklagar-dom-om-tvangsanslutning-till-fjarrvarme/
http://www.svd.se/kommuner-laser-in-energikonsumenter


 
 

25 

Frydlinger anser att det kan tänkas att den påstådda konkurrensbegränsningen måste vara 

ett resultat av marknadsmakt som den offentliga aktören har fått på grund av sin offentliga 

makt.108 Hedelin anser att man vid utredande av snedvridande av konkurrensen ska kunna 

konstatera objektiva avvikelser.109 Hedelin anser att genom att tillämpa den 

marknadsekonomiska investerarprincipen (MEIP) kan en objektiv avvikelse konstateras.110 

MEIP är en metod som används vid tillämpning av Art 107(1) FEUF för att avgöra om ett 

stöd är marknadsmässigt eller inte.111 Rekvisitet ”snedvrida”, som tidigare nämnt, tar dock 

sikte på det faktum att konkurrensen inte är neutral mellan offentliga och privata aktörer 

och i propositionen anges att frågan som ska besvaras är om ett visst beteende från det 

offentliga skadar själva drivkrafterna till konkurrensen.112 Detta torde tala för att det inte är 

nödvändigt att pröva i vilket syfte en åtgärd har vidtagits för att avgöra om det är 

snedvridande.113  I det följande ska rättspraxis analyseras för att försöka bringa klarhet i 

frågan. 

 

Marknadsavgränsningen, som redogjordes för i avsnitt 3.4.2, har stor betydelse för vilken 

vikt som kan läggas vid en utredning om konkurrensbegränsning. I Strömstad badanstalt 

ansåg MD att KKV:s bristande utredning gjorde att det ”saknas underlag för att med 

tillräcklig grad av säkerhet fastställa den relevanta marknaden på ett sådant sätt att det är 

möjligt att göra någon bedömning av om den verksamhet som Badanstalten bedriver har 

någon påverkan eller är ägnat att ha påverkan av någon betydelse på konkurrensen.”114  

Detta betyder att KKV har skäl att vara noggrann i sin utredning och att en 

konkurrensbegränsning inte kan presumeras utan en ordentlig utredning. 

 

I Skelleftebuss riskerade det kommunala bussbolaget likvidationsplikt då aktiebolaget hade 

kapitalbrist men på grund av ett koncernbidrag kunde detta undvikas.115 Det faktum att 

kommunen återkommande gav förlusttäckning till det kommunala bussbolaget ansåg 

tingsrätten klart talade för att verksamheten i vart fall var ägnat att hämma konkurrensen då 

Skelleftebuss kunde agera helt utan risk för den egna verksamheten.116  På grund av 

                                                 
108 Frydlinger (2010) s. 52, 55, 56, 57, 62  
109 Hedelin (2013) s. 126 
110 Ibid. s. 128 han skriver ”här blir kopplingarna till statsstöd och statsstödspraxis tydliga” MEIP ska 
analyseras vidare i avsnittet om statligt stöd 
111 MEIP kommer att utredas i avsnitt  4.3.1 
112 Prop. KOS-regler s. 36 
113 Syfte prövas å andra sidan under rekvisitet försvarbart ur allmän hänsyn. 
114 Strömstad badanstalt MD p. 71, p. 76, p. 79, p. 80, p. 82, se speciellt p. 84 
115 Skelleftebuss s. 53, 54 
116 Skelleftebuss s. 54 
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Skelleftebuss AB omsättning och dess starka position på marknaden ansågs 

konkurrensbegränsningen vara av någon betydelse. Skelleftebuss maktposition på den 

relevanta marknaden var mycket stark vilket tingsrätten ansåg ”hängde samman med att 

bolaget är en offentlig aktör”.117 Skelleftebuss visar att det krävs en viss marknadsställning 

för att konkurrensbegränsningen ska vara av någon betydelse. Om det är en förutsättning 

att denna marknadsställning ska vara direkt kopplad till det faktum att det är en offentlig 

aktör är dock oklart, då andra rättsfall inte resonerar i dessa termer som nedan kommer 

visas. 

 

I Dala Mitt upphandlade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i mellersta 

Sverige utbildningen ”Räddningstjänst”. En av anbudsgivarna (S.S) nekades tillgång till ett 

övningsfält av räddningstjänsten i Dalarna (RDM). RDM ansåg att S.S hade alternativa 

övningsfält att använda och att deras beslut inte var konkurrensbegränsande.118 MD angav 

att det inte är tillräckligt att en konkurrent uppger att det vore önskvärt att få tillgång till en 

strategisk facilitet. Det som ska visas är att det är ekonomisk ofördelaktigt att använda ett 

annat fält och att det faktiskt hindrar aktören från att vinna en upphandling.119 Vid 

bedömningen av den relevanta marknaden ansågs fem andra övningsplatser vara utbytbara 

varav två dock krävde anpassning innan utbildningen skulle kunna genomföras.120 Enligt 

S.S skulle en anpassning leda till en fördyring på ett par hundratusen för upphandlingen.121 

MD angav att detta medförde att anbudet inte kan anses bli obetydligt dyrare för S.S.122 

Effekten av den här vägran var enligt MD i vart fall ägnat att snedvrida eller hämma 

konkurrensen.123  

 

Vägran att få tillgång till strategisk facilitet angavs av konkurrensrådet som ett typfall när 

konkurrensproblem kan uppstå mellan offentliga och privata aktörer.124 

Konkurrensproblemet här uppstår när privata företag, i ett andra led, är beroende av den 

strategiska faciliteten men som hindras tillgång till denna av den offentliga aktören precis 

som i fallet Dala mitt. Det är dock tydligt att MD inte menar att en vägran att få tillgång till 

en strategisk facilitet per automatik innebär en konkurrensbegränsning. Detta då de andra 

                                                 
117 Skelleftebuss s. 55, 56 
118 Mål nr A 1/13, Dala Mitt, p.73, p. 103, p. 106 Tillgång till övningsfält var en förutsättning för att få delta i 
upphandling 
119 Dala mitt p. 107 
120 Ibid. p. 48 samt p. 107 Frågan var alltså vilka som var utbytbara 
121 Ibid. p. 108, p. 109 
122 Ibid. p. 111 
123 Ibid. p. 114 till skillnad från tingsrätten som kom fram till motsats slutsats se p. 8 
124 I dessa fall finns bara en aktör: den offentliga. 



 
 

27 

övningsfälten, som inte krävde tillpassning, inte ansågs vara konkurrensbegränsande. En 

konkurrensbegränsning här bevisas följaktligen inte bara genom att en privat aktör blir 

nekad tillträde utan det som faktiskt måste bevisas är att det inte blir oväsentligt dyrare för 

den privata aktören att inte få tillgång till den strategiska faciliteten. 

 

I Borås fallet var frågan om säljverksamhet avseende mark- och anläggningsentreprenad till 

externa aktörer kunde anses snedvrida eller hämma konkurrensen, eller om den var ägnad 

att göra det.125 KKV angav att servicekontoret hade fördelar i och med: direkttilldelade 

uppdrag, möjlighet att påverka kommunens efterfrågan, bättre möjlighet till finansiering 

samt att servicekontoret i enlighet med den kommunala självkostnadsprincipen inte har 

något avkastningskrav.126 Tingsrätten ansåg att verksamheten var ägnad att snedvrida eller 

hämma konkurrensen.  På grund av att kommunen agerade utanför kompetensen samt 

hade typiska fördelar i egenskap av att vara en offentlig aktör ansåg tingsrätten att det 

förelåg fara för att konkurrensen skulle snedvridas eller hämmas.127  En skiljaktig i målet 

ansåg dock att en konkurrensbegränsning ska utvärderas utifrån ett konsumentperspektiv 

och att detta inte hade redovisats i målet. Målet är överklagat men MD har ännu inte prövat 

fallet.128  

 

Sammanfattningsvis kan här nämnas att det verkar finnas en tendens att domstolen inte 

göra någon åtskillnad alls på snedvridning eller hämmande utan ett visst förfarande eller 

viss säljverksamhet anses snedvrida eller hämma konkurrensen.129 Som visades i avsnitt 

3.4.1. verkar det från lagstiftarens sida finnas en tilltänkt struktur för hur tillämpningen av 3 

kap 27 § 1 och 2 punkten ska gå till. Detta återspeglas dock inte alltid i praxis. Det kan 

argumenteras för att det är problematiskt att domstolen inte särskiljer 

konkurrensbegränsningar som är snedvridande eller hämmande då en tydlighet skulle 

kunna hjälpa till att klargöra rättsläget angående hur stark en begränsning måste vara för att 

räknas som just konkurrensbegränsande. Av rättsfallen är det därför också svårt att avgöra 

hur en konkurrensbegränsning faktiskt ska kunna bevisas.  

 

 

                                                 
125 Boråsfallet s. 73 
126 Ibid. s. 81-82  
127 Ibid. s 87 
128 Ibid. Bilaga 3  
129 Skelleftebuss är enda fallet där tingsrätten uttryckligen nämner hämma, i Dala mitt samt Boråsfallet anger 
domstolen att beteendet kan hämma eller snedvrida konkurrensen. 
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3.5 Försvarbart ur allmän hänsyn  
 

Undantaget försvarbart ur allmän hänsyn tillämpas som ovan nämnts bara på ett 

konkurrensbegränsande förfarande. Genom undantaget försvarbar ur allmän hänsyn kan 

andra hänsyn än konkurrensintresset tas i beaktande.130 Här är det alltså möjligt att ta i 

beaktande syftet med verksamheten då proposition anger att man ska undersöka motiven 

till det konkurrensbegränsande förfarandet.131  

 

Propositionen skiljer här mellan externa och interna motiv.132 Externa motiv är det 

allmännas behov av att säljverksamhet bedrivs. Interna motiv är den offentliga aktörens 

egenintresse exempelvis att behålla personal.133 Lagstiftaren anser att externa motiv bör 

kunna göra ett konkurrensbegränsande förfarande försvarbart ur allmän synpunkt men att 

interna motiv inte ska beaktas.134 Om man konstaterar att ett allmänt intresse är för handen 

(interna motiv) ska man vidare undersöka om det finns något mindre konkurrensskadande 

beteende som är möjligt för att tillgodose det allmänna intresset. Om det finns så är 

förfarandet inte försvarbart ur allmän hänsyn.135 Det är inte hur konkurrens påverkas på 

kort sikt som här är av vikt utan det är hur förutsättningen för effektiv konkurrens 

påverkas på lång sikt.  Om konkurrensen skadas på lång sikt måste de skäl som åberopas 

för att låta förfarandet fortgå ha en verklig tyngd och vara av en klart angelägen karaktär.136  

 

Tidigare i uppsatsen har det angetts att en viss säljverksamhet som är förenlig med lag, kan 

angripas med ett förfarandeförbud om det finns ett konkurrensbegränsande förfarande i 

verksamheten.137 Det kan argumenteras för att detta påstående i propositionen, att viss 

säljverksamhet trots förenlighet med lag kan angripas genom förfarandeförbud, bidragit till 

viss förvirring angående vilka marknadsbeteenden som faktiskt kan angripas med hjälp av 

konfliktlösningsregeln. För det första anger propositionen att en verksamhet som är 

förenlig med lag ska också anses vara förenlig med allmän hänsyn.138 För det andra anger 

                                                 
130 Prop. KOS-regler s. 37 
131 Ibid. s. 38 
132 Ibid. s. 38 
133 Ibid. s. 38 
134 Ibid. s. 38 
135 Ibid. s.38 
136 Ibid. s. 38 
137 Ibid. s. 59 
138 Prop. KOS-regler s. 38, Karlsson & Östman (2014) s. 1257 och 1258 
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Hedelin att konfliktlösningsregeln viker sig om den kommer i direkt och oundviklig 

konflikt med annan lag, vilket även framhålls i propositionen.139  

  

Exempel på ovan nämnda problematik kan exemplifieras med följande: en tillämpning av 

självkostnadsprincipen kan uppfattas av privata aktörer som ett konkurrensbegränsande 

förfarande. Självkostnadsprincipen regleras i 8 kap 3 c § KommL och 

självkostnadsprincipen begränsar en kommunal verksamhets möjlighet att skapa ett 

ekonomiskt överskott.140 I självkostnadsprincipen finns av den anledningen en inneboende 

paradox då en självkostnadsprincip för en privat aktör torde vara den absoluta lägsta 

prisgräns som ett privat företag kan ta ut och som sällan skulle anses vara långsiktigt 

hållbart.141 Här kan alltså en konkurrenskonflikt uppkomma mellan offentliga och privata 

aktörer som agerar på samma marknad eftersom det som för en privataktör ses som ett 

prisgolv är för en offentlig aktör i själva verket ett pristak.  

 

I propositionen framgår dock att en kommun som tillämpar självkostnadspris inte kan 

angripas genom konfliktlösningsregeln då en kommun som inte gör tillägg för vinst håller 

sig inom lagens ramar.142 Detta visar alltså ett konkurrensbegränsande förfarande som inte 

kan angripas med hjälp av konfliktlösningsregeln då det är förenligt med lag. Det verkar 

följaktligen som det finns två oförenliga uttalanden i propositionen: att ett 

konkurrensbegränsande förfarande i en viss säljverksamhet (som är förenlig med lag) kan 

angripas men, det som är förenligt med lag är också förenligt med allmän synpunkt. Dock, 

det kan argumenteras för att detta uttalande i propositionen bör förstås inom kontexten av 

att det förutsätts att den kommunala affärsverksamheten håller sig inom den kommunala 

kompetensen. Om säljverksamheten inte är förenlig med lag kan en självkostnadsprincip i 

denna verksamhet inte heller anses vara förenlig med lag och av den anledningen bör det 

inte föreligga hinder att tillämpa konfliktlösningsregeln. Vidare kan en kommun som 

tillämpar en prissättning som är under självkostnadsprincipen, som angivits i avsnitt 3.4.2 

angripas genom ett förbud.143  

 

Det finns marginellt med rättspraxis som har berört detta undantag. I Dala mitt berördes 

det, om än inte utförlig. Dala mitt, som behandlades i avsnitt 3.4.3, handlade om att en 

                                                 
139 Hedelin (2013) s. 181 samt Prop. KOS-regler s. 37 
140 Prop. KOS-regler s. 17 samt Indén (2008) s. 56, 59, 61  
141 Indén (2008) s. 61 
142 Prop. KOS-regler  s. 39 ”här måste konkurrensintresset stå tillbaka”  
143 Ibid. s. 57 
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privat aktör hade blivit nekad tillgång till ett övningsfält. RDM argumenterade för att det 

fanns ett behov att för egen del använda övningsområdet för att ”underhålla viss 

övningsobjekt och för att vidmakthålla, utveckla och kontrollera kompetensnivån hos sin 

personal”.144 RDM argumenterade även att de hade ett samordningsansvar enligt 

arbetsmiljölagen. MD ansåg att förfarandet att vägra S.S tillgång till övningsfältet inte 

kunde anses vara försvarbart från allmän hänsyn då det funnits möjlighet att planera 

upplåtelsen i god tid och att detta inte kunde anses påverka RDM:s verksamhet.145  

 

Det återstår att se hur rekvisitet ”försvarbart från allmän synpunkt” kommer att utvecklas i 

praxis. Rekvisitet utgör dock en viktig balansgång då även andra skäl än just 

konkurrensintresset kan tas i beaktande.  

 

3.6 Slutsats avseende konfliktlösningsregeln  
 

Konfliktlösningsregeln är resultatet av en balansgång mellan viljan att stävja 

konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet samtidigt som lagstiftaren inte har velat 

göra intrång i det kommunala självstyret.146 Konfliktlösningsregeln har möjliggjort att 

konkurrenskonflikter som uppkommer mellan kommunala och privata aktörer faktiskt kan 

angripas utan att gränsen för den kommunala kompetensen har ändrats. För en privat aktör 

betyder konfliktlösningsregeln att denne inte längre står handfallen när den privata aktören 

utsätts för osund konkurrens från en kommunal aktör.  

 

Avsikten är dock inte att förbjuda kommuner från att bedriva näringsverksamhet utan att 

undvika att kommuner utsätter privata aktörer för osund konkurrens. I Strömstad badanstalt 

visades detta tydligt då MD underkände KKV:s utredning på grund av att det inte var 

fastställt på vilken relevant marknad den påstådda konkurrensbegränsningen skulle anses 

ha uppstått på.147  Konfliktlösningsregeln har ett brett tillämpningsområde men 

”begränsas” följaktligen av det faktum att en konkurrensbegränsning måste kunna 

fastställas. Detta visas särskilt tydligt i rättsfallet Dala mitt då det inte föreligger något krav 

                                                 
144 Dala mitt p. 117 
145 Ibid. p. 117 
146 Frydlinger (2010) s. 67 där han skriver att undantaget försvarbart från allmän hänsyn är en direkt eftergift 
till den kommunala sektorn samt s. 72 där han anger att kommunala kompetensen är gränsen för det 
kommunala självstyret 
147 Strömstad badanstalt MD p. 84 
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på att alltid ge tillgång till en strategisk facilitet utan det ska visas att den som vill ha tillgång 

till den missgynnas om denne inte kan få tillgång till området.  

 

Det är dock svårt att dra några generella slutsatser angående konfliktlösningsregelns 

tillämpning då det inte alltid är klart hur en konkurrensbegränsning faktiskt ska bevisas. I 

Dala mitt visades konkurrensbegränsningen genom att det blev ”inte obetydligt” dyrare för 

en privat aktör att använda ett annat övningsfält. I Skelleftebuss ansågs 

konkurrensbegränsning ha någon betydelse genom att kommunen hade en stark position 

på marknaden i egenskap av att vara offentlig aktör.148 Detta visar på att det kan krävas 

någon form av koppling till offentlig makt som Frydlinger menade.  

 

I Borås fallet var koppling till typiska fördelar som en offentlig aktör har tydligt. Dock är 

Borås fallet överklagat och en skiljaktig ansåg att en konkurrensbegränsning bör analyseras ur 

ett konsumentperspektiv.149 Det är inte osannolikt att MD kommer gå på skiljaktiges linje 

då konfliktlösningsregelns målsättning är att bibehålla en effektiv konkurrens.150 En effektiv 

konkurrens garanteras inte bara av det faktum att kommunala aktörer utesluts från 

marknaden då själva essensen av en effektiv konkurrens för konsumenten innebär fler 

valmöjligheter och inte mindre.151 

 
 
4. Statligt stöd 
 

Genom statligt stöd kan ett land på ett effektivt sätt intervenera i den egna ekonomin och 

rationaliteten bakom ett beslut att ge statligt stöd kan ha så väl politiska som ekonomiska 

orsaker.152 Nackdelen med statligt stöd är dock att det kan snedvrida konkurrensen.153 Inom 

EU valde man tidigt att begränsa medlemsstaternas möjlighet att ge stöd. Då ett högt 

prioriterat mål inom EU inledningsvis var etableringen av den interna marknaden ansågs 

                                                 
148 Skelleftebuss s. 56 
149 Boråsfallet Bilaga 3 s. 7-8 
150 Prop. KOS-regler s. 36 för en diskussion om vad effektiv konkurrens innebär 
151 Ibid. s. 36 samt s. 54 om effektiv konkurrens 
152 Bacon, Kelyn. European Union Law of State aid, 2. ed. Oxford: Oxford University Press, 2013 (Bacon 2013) 
s. 7 se även Hancher, Leigh, Ottervanger, Tom. Jan Slot, Piet. EU State Aids, 4 ed, London: Sweet & Maxwell, 
2012 (Hancher 2012) s. 30  
153 Indén, Tobias. EU:s statsstödsrätt: EU-rättens krav och den nationella rättens utmaningar, Uppsala: Iustus, 2013 
(Indén 2013) s.32 se även C-369/07 Kommissionen mot Grekland EU:C:2009:428 p 119 (C-369/07 Kommissionen 
mot Grekland) 
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det att denna begränsning var nödvändig, för att undvika att medlemsstaterna skulle gynna 

den egna industrin på bekostnad av EU:s samarbete.154 

 

Regler om statligt stöd återfinns i Art 107-109 FEUF och dessa regler utgör ett viktigt 

verktyg för att hindra att konkurrensen snedvrids mellan företag i Europa.155 Regler om 

statligt stöd kan även anses utgöra ett viktigt styrmedel för att se till att skattemedel 

används på ett välbetänkt sätt, och inte för att konkurrera ut privata företag.156 Art 108(3) 

FEUF anger att en det inte är tillåtet att vidta en åtgärd som omfattas av Art 107(1) FEUF 

utan att först notifiera kommissionen. I Art 108(3) FEUF finns alltså dels en 

anmälningsskyldighet men även ett genomförandeförbud. Genomförandeförbudet har 

tillerkänts direkt effekt vilket betyder att den som är berörd kan åberopa bestämmelsen i 

nationell domstol för att få sin sak prövat.157  

 

Även om statligt stöd som huvudregel är förbjudet finns det undantag. Faull & Nikpay 

skriver på ett tydligt sätt att ”state intervention in the economy could be in the common 

interest.”158  Art 107(2) samt Art 107(2) FEUF exemplifierar just stöd som kan anses vara i 

det gemensamma intresset. Som nämnts i avgränsningen är dessa undantagsmöjligheter 

ingenting som analyseras vidare i denna uppsats. I denna uppsats undersöks istället Art 

107(1) FEUF relation till konkurrensbegränsande kommunal säljverksamhet och frågan 

som i detta avsnitt ska utredas är om Art 107(1) FEUF kan tillämpas vid 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer. 

 

                                                 
154 Bacon (2013) s. 7  samt s. 9- 10, Faull & Nikpay (2014) s. 1924-1925 skriver att reglerna var en 
förutsättning för att etablera den inre marknaden  
155 C-369/07 Kommissionen mot Grekland  p 119, Faull & Nikpay (2014) s. 1925 
156 IP/08/1040 tillgänglig på http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1040_en.htm?locale=en (hämtad 
13-11-2015), Faull & Nikpay (2014) s. 1925 section 17.08, se även C-387/92 Banco Exterior EU:C:1994:100 p. 
12  
157Se här 2009/C 85/1 Kommissionens tillkännagivande om nationella domstolars tillämpning av reglerna om 
statligt stöd p. 1, p. 21, Förenade målen C-261/01 and C-262/01 Van Calster and Cleeren EU:C:2003:571 p. 74, 
C-354/90; Fédération Nationale du Commerce Extériur des Produits Alimentaires and Others v France, EU:C:1991:440 
p. 14, C-6/12 P Oy EU:C:2013:525 p. 39, C-120/73 Lorenz v Germany EU:C:1973:152 p. 8 
158 Faull & Nikpay (2014) s. 1925 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-08-1040_en.htm?locale=en
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4.1 ART 107(1) FEUF 
 

Statligt stöd är som huvudregel förbjudet enligt Art 107(1) FEUF och artikeln består av 

fyra rekvisit.  

 

1. Det ska förekomma ett stöd, 

2. Stödet ska ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel. 

3. Stödet ska gynna visst företag eller viss produktion och, 

4. Stödet måste påverka handeln mellan medlemsländerna.159 

 

Enligt praxis från EU-domstolen är dessa rekvisit kumulativa och följaktligen är en åtgärd 

inte att betrakta som statligt stöd enligt Art 107(1) FEUF om inte alla rekvisit är 

uppfyllda.160 En förutsättning för att Art 107(1) FEUF ska vara tillämplig är att den som 

mottar statligt stöd är ett företag. Det är inte av betydelse om företaget är ett offentligt eller 

privat företag.161  

 

Det finns skilda meningar i doktrin om hur analysen av företagsbegreppet ska utföras – 

separat eller kopplat till övriga rekvisit.162 I min mening finns det värde i att pröva 

företagsrekvisitet separat och innan man tillämpar övriga rekvisit i Art 107(1) FEUF då det 

torde förenkla framställningen för läsaren. I denna uppsats kommer statsstödsrekvisiten 

analyseras i den ordning som följer och som tidigare nämnts kommer relationen till 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer att analyserar löpande: 

 

1. Är stödmottagaren ett företag? 

2. Är det ett stöd? 

3. Ges stödet av stat eller genom statliga medel? 

4. Är stödet selektivt? 

5. Snedvrider stödet konkurrensen?  

6. Påverkar stödet samhandeln? 

 

                                                 
159 C-451/03 Sevizi Ausilliari Dottori Commercialisti EU:C:2006:208 p. 56, C-341/06 P Chronopost och La Poste 
mot Ufex m.fl EU:C:2008:375 p. 121, 122 
160Se bland annat C-206/06 Essent netwerk EU:C:2008:413 p. 63 samt Altmark p. 74 
161C-387/92 Banco exterior EU:C:1994:100 p. 11 samt Quigley (2015) s. 57   
162 Faull & Nikpay (2014) s. 1931 undersöker det under rekvisit 1, Quigley (2015) s. 54 undersöker 
företagsbegreppet separat 
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4.2 Företagsbegreppet 
 

För att Art 107(1) FEUF ska vara tillämpligt krävs det som tidigare nämnts att stödet ges 

till ett företag.163 Företagsbegreppet är ett begrepp som används inom hela 

konkurrensrätten och den praxis som finns på området kan användas oavsett om åtgärden 

gäller dominerande ställning eller statligt stöd.164 I Höfner angav EU-domstolen att ett 

företag ”omfattar varje enhet som utövar ekonomisk verksamhet, oavsett enhetens rättsliga 

form och sättet för dess finansiering”.165 EU-domstolen har således gett företagsbegreppet 

en mycket vid tolkning. Det är inte av betydelse hur medlemsstaten väljer att definiera en 

verksamhet enligt nationell rätt eller om verksamheten har initierats på grund av ett 

allmänintresse.166 Det som är viktigt, eller själva knäckfrågan, är om enheten bedriver en 

ekonomisk aktivitet.167  

 

EU-domstolen har angett att ekonomisk aktivitet är ”all verksamhet som går ut på att 

erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad”.168 Generaladvokat Tesauro i Kommissionen 

mot Italien anger att det viktiga vid bedömning om en verksamhet bedriver ekonomisk 

aktivitet är om verksamheten i princip kan utövas av ett privat bolag i vinstsyfte.169 Det kan 

dock finnas gränsdragningsproblematik. Karlsson & Östman anger att en prövning i viss 

utsträckning även tar hänsyn till verksamhetens natur och målsättning.170 Om 

verksamheten i huvudsak har en social natur faller den utanför tillämpningsområdet av 

konkurrensrätten.171 Szyszczak har analyserat ett rättsfall från tribunalen där det verkar 

finnas indikation på att det som har betydelse vid avgörandet om en verksamhet är av 

huvudsaklig social natur är om den sekundära aktiviteten; ekonomisk aktivitet kan sägas 

utgöra ett led i att uppnå målet med den primära aktiviteten; den sociala aktiviteten, om så 

är fallet torde verksamheten falla utanför företagsbegreppet.172  

 

                                                 
163 Detta referear tillbaka till avsnitt 4, men företagsbegreppet har även tidigare nämnts i denna uppsats i 
avsnitt 3.1 i relation till konfliktlösningsregeln 
164 C-480/09 P, AceaElectrabel Produzione v Commission EU:C:2010:787 p. 49 
165 C-41/90 Höfner  p. 21 
166 Bacon (2013) s. 25  
167 C-41/90 Höfner p. 21  se även Bacon (2013) s. 25 
168 C-118/85 Kommissionen mot Italien EU:C:1987:283 p. 7 vilket återupprepats av EU-domstolen i C-35/96 
Kommissionen vs Italien EU:C:1998:303 p 36 samt C-180-184/98 Pavlov m.fl EU:C:2000:428 p. 75  
169 Förslag till avgörande i C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH mot Europcontrol EU:C:1993:878 p. 9 
170 Karlsson & Östman (2014) s. 72 
171 Karlsson & Östman (2014) s. 72, se även Quigley (2015) s. 58-59 
172 Szyszczak Erika, Services of General Economic Interest and State Measures Affecting Competiton Journal 
of European Competition Law & Practice, 2014, Vol. 5, No. 7 (508-518) s 512-513, rättsfallet T-347/09 
EU:T:2013:418 finns inte översatt till svenska eller engelska, nämns även i Quigley (2015) s. 58-59 
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Exempel på kommunal verksamhet där det kan uppstå gränsdragningsproblematik kan vara 

sysselsättning av arbetshandikappade eller liknande aktivitet, där en viss ekonomisk 

verksamhet faktiskt kan bedrivas men som inte är ”den primära aktiviteten”.173 Det får 

dock antas att detta är den allra yttersta gräns där konkurrensproblem mellan kommunala 

och privata aktörer kan uppstå. Vid konkurrensproblem mellan kommunala och privata 

aktörer torde det i de allra flesta fall inte föranleda några tillämpningssvårigheter av 

företagsbegreppet då konkurrensproblem uppstår vid kommunal säljverksamhet. 

 

4.3 Stöd enligt Art 107(1) FEUF 
 

För att Art 107(1) FEUF ska vara tillämplig krävs det att mottagaren får ett stöd i den 

mening som avses i Art 107(1) FEUF.  Stödbegreppet har givits en extensiv tolkning vilket 

framgår av Steenkolenmijnen där EU-domstolen angav att stödbegreppet omfattar direkta 

subventioner och åtgärder som ”minskar de kostnader som normalt belastar ett företags 

budget”.174 EU-domstolen har i flera rättsfall angett att det är effekten av en åtgärd som ska 

avgöra om åtgärden är ett stöd eller inte.175 Exempel på stöd kan vara subventioner, lån, 

garantier eller låneavskrivningar.176  

 

Att ett företag får ett stöd ska resultera i att företaget får en fördel. Begreppet fördel nämns 

inte uttryckligt i Art 107(1) FEUF men Faull & Nikpay menar att begreppet fördel är en del 

av stödbegreppet, då det framgår av Art 107(1) FEUF att stödet ska gynna särskilt 

företag.177 I PreussenElectra ansåg EU-domstolen att en skyldighet att till minimipriser köpa 

el från förnybara energikällor innebar en ekonomisk fördel. Detta då producenter av 

förnybara energikällor garanterades en högre inkomst än om kravet inte hade funnits.178  

 

                                                 
173 Prop. KOS-regler s. 24-25 där sysselsättning för handikappade samt sysselsättning för arbetslösa anges 
som ett typfall när konkurrensproblem kan uppstå  
174 C- 30/59 Steenkolenminjen EU:C:1961:2 s. 19 (i den engelska versionen) återupprepades av domstolen i C-
387/92 Banco exterior EU:C:1994:100 p. 13 samt C-143/99 Adria Wien pipeline EU:C:2001:598 p. 38 
175 Se bland annat C-173/73 Italien mot Kommissionen EU:C:1974:71 p. 27, C-241/94 Frankrike mot Kommissionen 
EU:C:1996:353 p. 20, C-480/98 Spanien mot Kommissionen EU:C:2000:559 p 16, C-5/01 Belgien mot kommissionen 
EU:C:2002:754 p 45  
176 Faull & Nikpay (2014) s. 1934 se även Craige, Paul. De Búrca, Gráinne. EU Law text, cases and materials, 
5 ed. Oxford: Oxford University Press, 2011 s. 1088 
177 Faull & Nikpay (2014) s. 1931, s. 1934  
178 C-379/98 PreussenElectra EU:C:2000:585 (PreussenElectra) p. 54 NB EU-domstolen ansåg att det förvisso 
var stöd (begreppet) i PreussenElectra men att det i detta fall inte handlade om någon överföring av statliga 
medel. 
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EU-domstolen har i en rad rättsfall uttryckt att man inte behöver göra en noggrann och 

exakt uträkning av det faktiska stödet för att det ska falla under Art 107(1) FEUF.179 Detta 

har dock inte lämnats utan kritik då kritiker menar att osäkra stödåtgärder, där man inte 

kan beräkna hur stor fördelen faktiskt varit inte borde falla under Art 107(1) FEUF.180 Det 

kan argumenteras för att EU-domstolen agerar rätt då ett strikt krav på uträkning skulle 

innebära att många stödåtgärder faller utanför tillämpningen av Art 107(1) FEUF med 

följden att regeln hade underminerats. I följande avsnitt ska stöd till kommunalt bolag att 

behandlas. Detta då konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer ofta kan ha 

sin grund i finansiellt stöd till kommunala bolag.181   

 

4.3.1 Stöd till kommunalt bolag  
 
I avsnittet ovan har stöd generellt beskrivits. I detta avsnitt ska stödbegreppet analyseras i 

relation till finansiellt stöd till eget kommunalt bolag. Ett särskilt problem med kommunala 

bolag (och offentliga bolag generellt) är att dessa kan få en så kallad ”privilegierad tillgång 

till statliga finansiella resurser”.182 I förarbeten till KOS-reglerna angavs att 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer ofta kan bero på att en 

kommun ger stöd till eget kommunalt bolag.183  

 

Vid tillämpning av EU-rätt anger Art 345 FEUF att EU inte ska påverka medlemsstaters 

egendomsordningar med följden att EU inte kan, eller ska diskriminera mot ett offentligt 

bolag bara av den anledningen att det är offentligt.184 Om staten agerat som en deltagare i 

en marknad ska agerandet analyseras med vad som kallas ”den marknadsekonomiska 

investeringsprincipen” (MEIP).185 MEIP nämndes i avsnitt 3.4.2 men ska i det följande 

analyseras.  

 

                                                 
179 Se bland annat C-71/09 Comitato ”Venexia vuole vivere” m.fl. mot kommissionen EU:C:2011:368 p 63, T-357/02 
RENV – Freistaat Sachsen mot Kommissionen EU:T:2011:376 p 31, C-279/08 Kommissionen mot Nederländerna 
EU:C:2011:551 p 65, se även Bacon (2013) s. 34 som diskuterar dettas  
180 Bacon (2013) s 34 
181 Prop. KOS-regler s. 25  
182 Heidenhan s. 450 
183 Prop. KOS-regler s. 25 det anges dock där ”offentlig aktör”, detta anges även av konkurrensrådet se 
avsnitt 2.1 i denna uppsats 
184 Heidenhain (2010) s. 459 
185 C-124/10 P Kommisionen mot EDF EU:C:2012:318 (EDF) p. 78 samt 91-92, se även Bacon som diskuterar 
detta s. 31 se även s. 38 
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Det som strävas efter när man analyserar en åtgärd enligt MEIP är att jämföra en misstänkt 

stödåtgärd med vad som är en ”normal marknadstransaktion”.186  Frågan som ska besvaras 

vid tillämpningen av MEIP, är om den som mottagit stödet fått en fördel som denne inte 

skulle kunna få under normala marknadsförhållanden; om så är fallet är åtgärden att 

betraktas som stöd enligt Art 107(1) FEUF.187 Det finns följaktligen ingen presumtion om 

att statligt stöd är för handen bara för att det är en kommunal aktör som har vidtagit eller 

mottagit ett stöd. Heidenham anger på ett tydligt sätt att offentliga och privata företag 

”must be allowed the access to financial resources on the same footing”.188  

 

Garantier, täckning av förluster, nedsatt hyra är alla exempel på stödåtgärder som en 

kommun kan ge, om dessa åtgärder inte motsvarar en normal marknadstransaktion. Vad 

gäller täckning av förluster till kommunala bolag är en viktig principiell fråga i fall det kan 

tillåtas att ett kommunalt företag går med förlust år efter år utan att detta räknas som 

statligt stöd.189 Denna problematik känns igen från rättsfallet Skelleftebuss. EU-domstolen 

har angett att hänsyn inte bara ska tas till vinster som kan göras på kort sikt, utan även 

långsiktiga avkastningar ska läggas till grund för bedömningen.190 Häri ligger alltså det 

faktum att vissa temporära betalningssvårigheter kan undgå att aktualisera Art 107(1) 

FEUF om det är en del av en långsiktig affärsplan och att det finns en möjlighet att gå med 

vinst någon gång i framtiden. Om ett kapitaltillskott däremot görs utan att kommunen tar 

hänsyn till möjligheten till avkastning på kort eller lång sikt är dock förlusttäckningen att 

anses som stöd.191  Täckande av förluster kan följaktligen ses som en stödåtgärd enligt Art 

107(1) FEUF om det vid appliceringen av MEIP framgår att en privatinvesterare inte hade 

agerat som kommunen.  

 

Vidare, även om det kan argumenteras för att det är skadligare att vara oaktsam med andras 

pengar än egna, får kommunala bolag göra dåliga affärsbeslut då detta kan utgöra ett 

normalt marknadsbeteende.192 Men, rätten att göra ett dåligt affärsbeslut är dock inte 

obegränsad. Den information som fanns tillgänglig när beslutet togs ska även utgöra 

grunden i analysen över om det var ”en normal marknadstransaktion”; om det visar sig att 

                                                 
186 C-39/94 SFEI m.fl. EU:C:1996:285  (SFEI m.fl) p. 60, EDF p. 78 
187 SFEI m.fl. p. 60, EDF p. 91-92  se även Bacon (2013) s 40 2.42 
188 Heidenhain (2010) s. 451 
189 Jfr här med rättsfallet Skelleftebuss där förlusttäckning var en bidragande orsak till att tingsrätten ansåg att 
säljverksamheten var att betrakta som konkurrensbegränsande 
190 T-228/99 DEP Westdeutsche Landesbank Girozentrale mot Kommmissionen EU:T:2006:405 p 314 
191C-303/88 Italien mot Kommissionen EU:C:1991:136 p. 21-22 se även Bacon (2013) s. 41, s. 42 som diskuterar 
detta 
192 Om så inte var fallet skulle tillämpningen av Art 107(1) FEUF troligtvis strida på Art 345 FEUF 
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det var ett dåligt affärsbeslut som en privatinvesterare inte skulle ha vidtagit bör 

transaktionen betraktas som en fördel man inte skulle kunna få under normala 

marknadstransaktioner.193   

 

För att sammanfatta detta avsnitt så spelar det följaktligen ingen roll vilken beteckning 

stödet har då man analyserar effekten av att stödet. För att avgöra om ett finansiellt stöd 

har gett en fördel som det kommunala bolaget inte skulle kunna få under normala 

marknadsförhållanden analyseras en åtgärd med hjälp av MEIP. Om utredningen visar att 

en privatinvesterare inte skulle ha agerat som kommunen har gjort, varken på kort eller 

lång sikt, är stödet är otillåtet förutsatt att resterande rekvisit i Art 107(1) FEUF är 

uppfyllda. 

 

4.4 Stat eller genom statliga medel 
 

 Vid en första anblick kan detta rekvisit till synes innebära två alternativa situationer: från 

staten eller genom statliga medel, så är dock inte fallet. Det krävs att stödet dels ges av 

staten och dels genom statliga medel.194 Tidigare har rekvisitet varit mycket omdebatterat 

men rättsläget klargjordes i och med EU-domstolen avgörande i PreussenElectra.195 För att 

det ska vara ett stöd som åsyftas enligt Art 107(1) krävs följaktligen att stödet ges av stat 

och att fördelen tilldelas direkt eller indirekt med hjälp av statliga medel.196  

 

Begreppet stat omfattar inte bara staten som sådan, då även myndigheter och kommuner 

räknas som stat enligt Art 107(1) FEUF.197 Statliga medel innebär, logiskt kan tyckas, 

pengar som står under statlig kontroll och som är tillgängliga för staten.198 Lån, 

kapitalinjektioner är exempel på direkta transaktioner av statligt medel.199 En direkt 

transaktion av pengar, kan givetvis vara en klar fördel vad gäller bevisning, men är inte 

nödvändigt för att rekvisitet överföring av statliga medel ska vara uppfyllt.200 Som en följd 

av den effektbaserade tolkningen av statligt stöd krävs det inte att åtgärden ska leda till en 

                                                 
193 Bacon (2013) s. 40 
194 Bacon (2013) s. 61, s. 63 
195 PreussenElectra p. 58 se även Bacon (2013) s 61-63 samt Faull & Nikpay (2014) s 1930 menar att detta har 
medfört att vad som kan räknas vara statliga medel har givits en mycket  extensivt och bred  
196 PreussenElectra p. 58 
197 Förenade målen T-227/01, T-229/01, T-265/01, T-266/01 och T-270/01 Territorio Histórico de Alava 
EU:T:2009:315 p. 10, C-188/89 Foster and Others EU:C:1990:313 p. 20 se även Quigley (2015) s. 6,  
198 C-83/98 Frankrike mot Ladbroke Racing och kommission EU:C:2000:248 p. 50 se även Indén (2013) s. 90-91 
199 Bacon (2013) s. 66  
200 C-290/83 Kommissionen mot Frankrike EU:C:1985:37 p. 14 
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ekonomisk börda för staten.201 Det kan räcka med att staten underlåter en inkomst som 

den annars skulle ha fått.202 Det sistnämnda visar hur statligt medel kan aktualiseras vid en 

lånegaranti eller hyresnedsättning som kommunen ger. I dessa fall sker ingen direkt 

överföring av likvida medel, men om lånegarantin eller hyran inte är marknadsmässiga 

underlåter kommunen en inkomst den annars skulle ha fått med följden att statligt medel 

rekvisitet är uppfyllt.  

 

Att statligt medel kan aktualiseras så fort en stat underlåter en inkomst har dock sina 

begränsningar. I PreussenElectra, som nämndes i avsnitt 4.3, angav EU-domstolen att 

skyldigheten för företag att köpa förnyelsebar el till minimipriser gav producenter av 

förnyelsebar el visserligen en klar ekonomisk fördel men att denna skyldighet inte i sig 

kunde innebära att rekvisitet statligt medel är uppfyllt då den ekonomiska bördan att köpa 

den förnyelsebara energin drabbade de privata företagen och inte staten.203 Det faktum att 

skyldigheten att köpa el faktiskt skulle kunna påverka ett företags resultat, vilket i längden 

skulle kunna påverka statens skatteintäkter, ansågs inte ha någon betydelse.204  

 

Ett snarlikt rättsfall, men med en annorlunda utgång är Essent Netwerk Noord BV. I fallet 

hade regeringen infört en mekanism för att ersätta ett elbolag för så kallade ”strandade 

kostnader” som kunde härledas till investeringar som gjordes innan elmarknaden 

avreglerades.205 Pengarna var ett pristillägg som staten tagit ut från inköparna av el och i 

likhet med Preussen Electra var frågan om detta kunde anses utgöra statliga medel.206 EU-

domstolen ansåg att företaget som tog emot pristillägget hade anförtrotts att förvalta en 

statlig tillgång.207 På grund av att Essent Netwerk som var mottagare av betalningen var ett 

helägt dotterbolag till Essent NV där nederländska provinser ägde 74 % av aktierna och 

kommuner 26 % av aktierna och att de var förhindrade att själva fritt förfoga över beloppet 

så utgjorde pengarna statliga medel då dessa pengar fritt kunde disponeras och kontrolleras 

av staten.208 Detta betyder att även privata medel kan betraktas som statliga medel om det 

                                                 
201 Indén (2013) s. 90-91 
202 Förslag till avgörande i C-172/03 Heiser EU:C:2004:678 p. 52 samt C-182-217/03 Belgien mot Kommissionen 
EU:C:2006:416 p 128-129 
203 Förslag till avgörande C-379/98 PreussenElectra EU:C:2000:585 p. 54, 56, 61, 59, 60  
204 Ibid. EU:C:2000:585 p. 62 
205 C-206/06 Essent Netwerk Noord m.fl. EU:C:2008:413 p. 39, 71 
206 Ibid. p. 66 
207 Ibid. p.74 
208 Ibid. p. 36, 68, 70 
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finns en tillräcklig grad av statlig intervention i dessa och det som är viktigt är följaktligen 

om staten kan anses ha kontroll över pengarna.209  

 

När det gäller externa företag som utför ifrågasatta stödåtgärder (eller som handhar 

stödåtgärden) krävs det att beslutet kan tillskrivas staten (översatt från det engelska ordet 

”imputable”).210  Det kan argumenteras för att detta följer naturligt från Art 345 FEUF då 

offentliga företag inte ska missgynnas bara på grund av att de är ett offentligt bolag.211 Om 

inte tillskrivelsekravet fanns skulle alla deras beslut att vidta åtgärder riskera att resultera i 

att olagligt stöd ges. Det krävs följaktligen att statliga medel ges direkt av staten eller kan 

tillskrivas staten för att rekvisitet ska vara uppfyllt.212  

 

EU-domstolen angav i Stardust Marine att det inte räcker med att fastställa att staten har en 

viss kontroll över företaget utan det som ska undersöka är om staten faktiskt varit delaktig i 

ett beslut.213 EU-domstolen anger att det ska kunna härledas ur omständigheter att ett 

beslut kan tillskrivas staten.214 Omständighet som talar för att beslutet kan tillskrivas staten 

är om myndigheten har ett starkt inflytande över företagets förvaltning 215 Faull & Nikpay 

menar att nyhetsrapporter eller liknande även kan konsulteras, vilket kan påvisa en 

informell påverkan av politiker eller administration.216 Beslut som tillhör det dagliga arbetet 

faller utanför tillämpningen av Art 107(1) FEUF.217  

 

För att återkoppla till uppsatsens syfte vad gäller kommunal verksamhet framgår det av 

KommL 3 kap 16 a - 18 §§ att en verksamhet som överlåtits att utföra en uppgift åt 

kommunen ska rymmas inom den kommunala kompetensen och att kommunfullmäktige 

ska tillse att kommunallagens bestämmelser följs. Det ovan sagda medför en rätt för 

kommunfullmäktige att avsätta styrelsen om bolaget inte sköter sig.218  Detta torde tala för 

att kontrollen över ett kommunaltbolag kan etableras, däremot måste det i det enskilda 

fallet undersökas om beslutet att ge stöd kan tillskrivas kommunen. Om kommunen 

                                                 
209 Quigley (2015) s. 34 
210Faull & Nikpay (2014) s. 1930 
211 Jfr här med C-482/99 Stardust Marine EU:C:2002:294 (Stardust Marine)  p. 52, se även Quigley (2015) s. 28  
212Faull & Nikpay (2014) s. 1930 
213 Stardust Marine  p. 55 samt Förslag till avgörande i C-482/99 Stardust Marine EU:C:2001:685 p 55 detta 
diskuteras även i Bacon s. 68 avsnitt 2.108  
214 Stardust Marine p. 55 
215 Stardust Marine p. 56, se även diskussion i Faull & Nikpay (2014) s.1930-1931  
216 Faull & Nikpay 2014 s. 1931 
217 Förslag till avgörande i C-482/99 Stardust Marine EU:C:2001:685 p 55 
218Prop KOS-regler s. 23 – 24 
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däremot ger direkt stöd till kommunalt bolag så föreligger redan ”direkt inblandning” av 

stat och tillskrivelsekravet behöver i dessa fall inte att utredas.   

 

4.5 Selektivitetskriteriet 
 

Kravet på att stödet ska vara selektivt innebär att stödet ska främja ett visst företag eller en 

viss sektor gentemot andra företag eller sektorer i en jämförbar situation.219 Generaladvokat 

Jacobs angav i sitt förslag till avgörande i PreussenElectra att selektivitetskriteriet utgör ”a 

difficult exercise with an uncertain outcome”.220 Vid en första anblick kan detta kriterium 

anses vara okomplicerat då stödet kan anses vara ”prima facie” selektiv. Att en åtgärd är 

”prima facie” selektiv innebär att åtgärden tydligt skapar fördelar för vissa företag eller viss 

sektor.221 EU-domstolen angav i Kommissionen vs MOL angående individuellt stöd att i dessa 

fall är det möjligt att presumera att åtgärden är selektiv och att fastställande av en 

ekonomisk fördel gentemot andra således inte är nödvändig; om det däremot handlar om 

en generell stödgivning behöver det konstateras att detta enbart gynnar vissa företag eller 

vissa branscher.222  

 

Hur selektivitetstestet appliceras kan förklaras på följande vis; ett företag eller en sektor har 

mottagit stöd medan andra företag eller sektorer anser att de har missgynnats då de inte har 

fått stöd. Genom att först skapa ett ”referenssystem” kan det avgöras om dessa företag 

eller sektorer (de som fått stöd och de som inte fått stöd) är i en jämförbar situation och 

om de i så fall har behandlas olika.223  Det är medlemslandet där stödet har getts som ska 

utgöra själva ”basen” för etableringen av det korrekta referenssystemet och man ska inte 

jämföra ett medlemsland med ett annat.224 Om en åtgärd är öppen för alla företag inom 

medlemslandet men vissa företag har valt att inte ta del av åtgärden innebär inte detta att 

åtgärden är selektiv.225 Om företaget eller sektorn som gynnats inte är i en jämförbar 

situation med det företag som ”missgynnats” är åtgärden inte heller selektiv. Om det 

däremot kan fastställas att det faktiskt handlar om en jämförbar situation där ett företag 

eller sektor har gynnats framför andra är åtgärden selektiv.  

                                                 
219 C-200/97 Ecotrade EU:C:1998:579 p 40, Förslag till avgörande i C-200/97 Ecotrade EU:C:1998:378 p 25 
angående rationaliteten för selektivitetskriteriet samt Quigley (2015) s. 7 
220 Förslag till avgörande i C-379/98 PreussenElectra EU:C:2000:585 p. 157 
221 Bacon (2013) s 71 
222 C-15/14 P Kommissionen vs MOL EU:C:2015:362 (Kommissionen vs Mol) p. 60 
223 Bacon (2013) s. 74, se även Quigley (2015) s. 7 
224 Hancher (2012) s. 77  
225 Ibid. s. 85 
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Trots att en åtgärd är selektiv och särbehandlar andra jämförbara företag kan åtgärden ändå 

rättfärdigas.226 Hancher anger angående rättfärdigandetestet att det är svårapplicerat och att 

logiken bakom testen i många fall går emot den annars effektbaserade appliceringen av 

statsstödsregler.227 I tillägg anger Quigley att EU-domstolen har skapat förvirring angående 

appliceringen av rekvisiten i Art 107(1) FEUF speciellt vad gäller skillnaden mellan selektiv 

fördel, ekonomisk fördel och konkurrensfördel.228  Det kan argumenteras för att både 

Hancher och Quigley har rätt då det är motstridigt att en åtgärd faktiskt kan påverka 

konkurrensen mellan medlemsländerna men åtgärden kan bedömas att inte vara selektiv. Å 

andra sidan kan det argumenteras för att det är rimligt att det inte är på något annat vis 

eftersom effekten av att ha samma tolkning kan resultera i att medlemsstaterna skulle 

jämföras med varandra vilket i sin tur skulle ge EU alldeles för mycket makt på bekostnad 

av den enskilda medlemsstaten.  

 

Denna ovan förda visar hur selektivitetstestet generellt är till för att tillämpas. För att 

återkoppla detta avsnitt till uppsatsen syfte kan det argumenteras för (så länge övriga 

rekvisit i Art 107(1) FEUF är uppfyllda) att kommunalt stöd till eget bolag som inte ges till 

andra bolag är prima facie selektivt då det offentliga bolaget får en mer fördelaktig 

behandling gentemot andra bolag och enligt Commission vs MOL torde man heller inte 

behöva göra en utredning då ett sådant stöd faktiskt kan presumeras att vara selektivt.229  

 

4.6 Snedvriden konkurrens 
 

För att en stödåtgärd ska anses snedvrida konkurrensen behöver det fastställas att 

mottagarens position har stärkts i jämförelse med mottagarens tidigare position.230  Det 

finns följaktligen inget märkbarhetskrav i Art 107(1) FEUF i likhet med 

konfliktlösningsregeln. Kritik har dock riktats mot detta synsätt då vissa menar att en 

reform bör göras för att faktiskt kräva att en fullständig analys av situationen enligt Art 

107(1) FEUF.231 Det kan argumenteras för att kritiken är välriktad då effekten av att statligt 

stöd anses vara förbjuden enligt Art 107(1) FEUF är att en mottagare av stödet måste 

                                                 
226 Bacon (2013) s. 70-71 
227 Hancer (2012) s. 84 
228 Quigley (2015) s. 4 
229 Kommissionen vs MOL p. 60 
230 Bacon (2013) s. 13 samt s. 20  
231 Ibid. s. 13  
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betala tillbaka det, trots att någon skada på konkurrensen inte har kunnat bevisas.232 Å 

andra sidan är risken att ett strikt utredningskrav skulle underminera syftet bakom EU:s 

statsstödsregler; vilket är att se till att skattemedel används på ett välbetänkt sätt och att 

skapa likartade konkurrensvillkor för företag i Europa. Vid appliceringen av Art 107(1) 

FEUF räcker det med att företagets ställning stärks gentemot företagets tidigare ställning. 

Således är det enklare att bevisa en faktiskt, om än liten, effekt. 

 

I de minimis förordningen nr 1407/2013 Art 3 anges dock att stödåtgärder inte ska anses 

vara stöd om de inte överstiger 200 000 euro under tre beskattningsår. Följden av detta är 

att en del stödåtgärder som kommunen vidtar inte kommer att räknas som ett stöd då det 

är av mindre betydelse som inte kan anses snedvrida konkurrensen. 

 

4.7 Påverkar handeln mellan medlemsstater 
 

Påverkan på handeln mellan medlemsstater är ett viktigt rekvisit då det bestämmer om EU 

har jurisdiktion. Om en stödåtgärd inte kan anses påverka samhandeln är det heller inte ett 

stöd enligt Art 107(1) FEUF. Indén har konkretiserat kommissionens och EU-domstolen 

tillämpning av samhandelskriteriet och har angett tre situationer när kriteriet kan anses vara 

uppfyllt. Detta är en struktur som till del även används av Quigley.233 Den första 

situationen är om stödmottagaren ägnar sig åt gränsöverskridande aktiviteter.234  Den andra 

situationen är om verksamhetssektorn karaktäriseras av stort mått av handel mellan 

medlemsstaterna.235 Den tredje situationen är om marknaden kan komma att utvecklas i 

framtiden.236  

 

En kommunal aktörs konkurrensbegränsande säljverksamhet kan som tidigare nämnts 

göras möjligt på grund av stöd i den mening som åsyftas i Art 107(1) FEUF. Stödet kan ha 

sin form i förlusttäckning, hyresnedsättning eller särskilt fördelaktiga lån. Den egentliga 

knäckfrågan är dock om dessa stödåtgärder kan anses ha en påverkan på samhandeln. En 

stödåtgärd som inte påverkar samhandeln faller utanför tillämpningen av Art 107(1) 

                                                 
232 Se bland annat: C-284/12 Lufthansa v Flughafen Frankfurt-Hahn EU:C:2013:755, p. 47, C-328/99 Italy and 

SIM 2 Multimedia v Commission EU:C:2003:252, p. 66. 
233 Quigley (2015) s. 82-88 
234 Quigley (2015) s. 83  
235 Indén (2013) s. 105 
236 Inden (2013) s 105, se även Quigley (2015) s. 83 
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FEUF.237 Indén anser att samhandelskriteriet sällan torde vara uppfyllt där konflikt mellan 

privata och offentliga aktörer uppstår och att potentiella stödåtgärder endast i undantagsfall 

kan angripas med Art 107(1) FEUF.238 Hedelin anger att statligt stöd faktiskt kan vara för 

handen men anger likt Indén att samhandelskriteriet inte torde vara uppfyllt på ”utpräglat 

lokala marknader”.239  

 

Lagstiftaren har inte utrett en eventuell samhandelseffekt vid konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet.240 I kontrast till detta kan nämnas att England i riktlinjer till 

offentliga aktörer angående appliceringen av regleringen om statligt stöd nämner att 

offentliga aktörer alltid bör ha i åtanke att statligt stöd kan vara för handen.241 Det kan 

argumenteras för att det bättre att förekomma än att förekommas och att det inte är 

uteslutet att samhandelskriteriet är uppfyllt vid konkurrensbegränsande kommunal 

säljverksamhet och således även Art 107(1) FEUF.  

 

I Heiser angav EU-domstolen att samhandelskriteriet kan vara uppfyllt ”oberoende av om 

de tillhandahållna tjänsterna är av lokal eller regional art eller det aktuella 

verksamhetsområdets betydelse”.242 Fallet rörde en tandläkare och EU-domstolen angav att 

det inte kan uteslutas att sådana läkare konkurrerar med kolleger som är etablerade i en 

annan medlemsstat.243 Som tidigare nämnts finns det inget krav på att den som får stödet 

själv engagerar sig i handel mellan medlemsländer.244 Det som är relevant är om företag i 

andra medlemsländer får svårare att etablera sig i den medlemsstat där stödet betalades 

ut.245 Generaladvokat Tizzano angav att marknaden för läkarvård ”kännetecknas av en 

ökande handel över gränserna” och att stödåtgärderna kunde ha effekten av att avskräcka 

andra näringsidkare att erbjuda tjänster eller resultera i att detta minskas.246  

 

                                                 
237 Quigley (2015) s. 83-84 
238 Indén (2008) s .22 samt s. 340 
239 Hedelin (2013) s. 330 samt s. 307 
240 Prop. KOS-regler s. 30 där lagstiftaren anger att handeln mellan medlemsstaterna inte borde vara påverkad 
i många fall där offentlig säljverksamhet bedrivs på ett konkurrensstörande sätt 
241 Department for Business Innovation & Skills, State aid: The Basics Guide, July 2015 s. 7 ”always think 
state aid early” 
242 C-172/03 Heiser EU:C:2005:120 (Heiser) p. 33 invändningar p. 29, p 30 EU-domstolen svar att detta ej 
påverkar bedömning i p. 31, 32, 33 
243 Heiser p. 35 Förslag till avgörande i C-172/03 Heiser EU:C:2004:678 (Förslag till avgörande Heiser) p. 58, 
se även Quigley (2015) s. 88  
244 Quigley (2015) s. 87 
245 Indén (2013) s. 104 
246 Förslag till avgörande Heiser p. 58 
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Libert v Flemish government behandlade frågan om kravet att avsätta en del av ett byggprojekt 

för subventionerade bostäder, kunde anses vara statligt stöd då kompensation för detta 

gavs i form av nedsatt mervärdeskatt, nedsatt lagfartsavgift samt garanti om återtagande av 

uppförda subventionerade bostäder.247 Trots den till synes lokala kontexten angav EU-

domstolen att det inte var uteslutet att handeln kunde vara påverkad.248 EU-domstolen 

menade att stödet kan innebära en konkurrensfördel för stödmottagaren med följd att 

andra företag kan få det svårare att komma in på marknaden och i tillägg kan stödet 

medföra att stödmottagarna får det lättare att etablera sig i andra medlemsstater.249  

 

I Altmark hävdade företaget som mottagit stöd att stödet inte kunde anses påverka handeln 

mellan medlemsstaterna och om så är fallet är det ett så lågt belopp att det inte kan påverka 

denna handel märkbart.250 Kommissionen å andra sidan hävdade att marknaden redan hade 

öppnats i andra medlemsländer och ”att detta öppnade av marknaden i vissa medlemsstater 

visar klart att handeln inom gemenskapen inte bara är möjlig, utan redan har 

förverkligats.”251  EU-domstolen angav att det inte är uteslutet att företag som endast 

tillhandahåller lokala trafiktjänster kan påverka handeln mellan medlemsstaterna.252 Med 

detta menar EU-domstolen att stödet, trots till sin synes lokala kontext, kan få följden att 

andra företag får det svårare att etablera sig i den berörda medlemsstaten där stödet 

lämnades ut.253  

 

Tröskeln för när något anses ha en påverkan på samhandeln har följaktligen historiskt sett 

tolkats mycket lågt av EU-domstolen vilket har till följd att EU-rätten kan påverka fall där 

man initialt kan tro att det är en lokal fråga utan en EU-rättslig dimension.254 Quigley anger 

att det i praktiken handlar om att bevisa att de konkurrenter som visserligen befinner sig i 

samma medlemsstat agerar i en ekonomisk aktivitet där den ekonomiska aktiviteten präglas 

av handeln mellan medlemsstaterna.255 Det krävs dock inte att man ska påvisa någon 

faktiskt effekt, även i fall där en sådan effekt faktiskt skulle kunna påvisas.256 Det som är 

                                                 
247 Förenade målen C-197/11 och C-203/11 Libert m.fl EU:C:2013:288 p. 65, 70, 71 
248 Ibid. p 79  p. 32 regeringen ansåg att det var en intern situation p. 75 nationella domstolen var osäker 
249 Ibid. p. 76, 78, 79 
250 Altmark p. 68 
251 Ibid. p. 69, alltså var påverkan på handeln inte bara hypotetisk i detta fall enligt EU-domstolen p.79 
252 Altmark p. 77 
253 Altmark p. 78 se även här C-102/87 Frankrike mot kommissionen EU:C:1988:391 p 19, C-305/89 Italien mot 
Kommissionen EU:C:1991:142 p 26 
254 Bacon (2013) s. 5 angående samhandel effekt och lågt ställda krav   
255 Quigley (2015) s. 8 
256 Bacon (2013) s. 82 Quigley (2015) s. 8, se även Bernitz, Ulf. Kjellgren, Anders. Europarättens grunder, 4., 
[omarb. och uppdaterade] uppl. Stockholm: Norstedts juridik, 2010 (Bernitz & Kjellgren 2010) s. 342  
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tydligt av ovan nämnda praxis är att EU-domstolen drivs av en effektbaserad tolkning. Då 

EU:s mål är upprätta frihandel inom den interna marknaden kan det argumenteras för att 

det är rimligt att EU-domstolen också har en effektbaserad tolkning; att en potentiell effekt 

är tillräcklig för att anse att kriteriet är uppfyllt. Hade EU-domstolen inte haft denna 

effektbaserade tolkning hade det varit möjligt för medlemsländer att avskärma den egna 

marknaden då ingen hänsyn hade tagits till om det medför svårigheter för andra företag att 

etablera sig på marknaden.257 

 

Indén, som ställt sig skeptiskt till att samhandelskriteriet är uppfyllt vid 

konkurrenskonflikter mellan offentliga och privata aktörer anger som exempel att en 

medborgare som ska klippa sig inte skulle välja att anlita en frisör i ett annat land.258 Indén 

verkar till skillnad från EU-domstolen utgå från ett synsätt där det är efterfrågan som ska 

styra en eventuell påverkan på samhandeln och inte utbudet. Det gemensamma drag som 

kan utläsas ur EU-domstolens praxis är dock att man utgår från utbudssidan; alltså kan 

stödåtgärden påverka ett företags möjlighet till etablering i en medlemsstat?  

 

Av informationen ovan är det lätt att dra slutsatsen att samhandelskriteriet tolkas mycket 

lågt och att det inte kräver att man uppvisar en faktisk effekt. Själva risken för påverkan 

räcker vilket betyder att samhandeln faktiskt kan vara påverkad vid konkurrensbegränsande 

offentlig säljverksamhet. Dock, anger Faull & Nikpay att tolkningen av samhandelskriteriet 

inte alltid har varit konsekvent.259 I Dorsten swimming pool angav Kommissionen att 

stödgivning till en badanstalt inte påverkade samhandeln då poolen bara använts av 

invånarna i kommunen.260 Detta är i linje med vad Indén anger; att en medborgare inte 

skulle anlita en frisör utomlands för att klippa sig.261  Det verkar följaktligen vara så att 

kommissionens beslut skiljer sig från EU-domstolens praxis och en diskrepans har därför 

skapats mellan EU-domstolens praxis och kommissionens beslut.  

 

Kommissionen är dock inte bunden av sina egna beslut och Quigley anger att 

Kommissionen inte har någon möjlighet att påverka vad som är otillåtet stöd enligt Art 

107(1) FEUF utan att kommissionens handlingsfrihet återfinns i Art 107(3) FEUF i och 

med att kommissionen kan avgöra att stöd, visserligen är för handen, men att det är 

                                                 
257 Bernitz Kjellgren (2010) s. 343, se även Quigley (2015) s. 83 
258 Indén (2008) s. 182 ff 
259 Faull & Nikpay (2014) s. 1955 
260 Faull & Nikpay (2014) s. 1955 avsnitt 17.143 
261 Indén (2008) s 183  
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tillåtet.262 Detta framhålls även av Faull & Nikpay som anger att ”the Commission is 

precluded from narrowing the notion of aid through soft law, or from acting against the 

objetives of State aid control”.263 En rimlig slutsats här är att det inte bara går att anta att 

samhandelskriteriet inte är påverkat vid konkurrensproblem mellan kommunala och privata 

aktörer bara på grund av att det är ”inom en lokal kontext”. 

 

4.8 Slutsats avseende statligt stöd 
 
En kommunal aktörs konkurrensbegränsande säljverksamhet kan göras möjlig på grund av 

stöd i den mening som åsyftas i Art 107(1) FEUF. Stödet kan ha sin form i förlusttäckning, 

hyresnedsättning eller särskilt fördelaktiga lån. Den egentliga knäckfrågan är dock om dessa 

stödåtgärder kan anses ha en påverkan på samhandeln.  

 

EU-domstolen har historiskt sett tolkat påverkan på handeln mellan medlemsstaterna lågt; 

då det är den potentiella effekten som är av vikt. Konkurrensbegränsande kommunal 

säljverksamhet som prövats genom konfliktlösningsregeln är bland annat gymanläggning 

och beställningstrafik med buss. Vad gäller gymanläggning är det inte uteslutet att denna 

verksamhet har en samhandelseffekt. SATS, som är ett företag som tillhandahåller gym, 

finns i nuläget i hela norden.264 Det är inte omöjligt att marknaden kommer att öppnas upp 

inom en snar framtid där gymaktörer väljer att etablera existerande koncept i andra 

medlemsländer. Vad gäller kollektivtrafik visar Altmark att detta kan anses ha en 

samhandelseffekt trots den lokala kontexten.  

 

Samhandelskriteriet kan vara uppfyllt vid konkurrensproblem mellan kommunala och 

privata aktörer men det har stor betydelse vilken sektor problemet uppstår i. Däremot 

anger ”de minimis” förordningen att ett stöd under 200 000 euro under tre beskattningsår 

inte kan anses vara stöd enligt Art 107(1) FEUF då stödet är för litet för att ha en 

snedvridande effekt.  

 

 

 

 

                                                 
262 Quigley (2015) s. 3  
263 Faull & Nikpay (2014) s. 1927  
264 https://www.sats.se/satselixia/trana-i-hela-norden/ Hämtad 15-01-08 

https://www.sats.se/satselixia/trana-i-hela-norden/
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5. Avslutande kommentarer och slutsats 
 
 
Sverige har, enligt förarbeten, valt att gå längre än den EU-rättsliga regleringen genom att 

anta regler som begränsar konkurrensbegränsande offentlig verksamhet.265 Lagstiftaren 

ansåg följaktligen att tidigare lagstiftning inte adresserat konkurrensproblem i gränssnittet 

mellan privat och offentlig sektor. Detta är dock en sanning med modifikation. Som ovan 

visat adresserar regler om statligt stöd även de konkurrensproblem som uppkommer när 

privata och offentliga aktörer agerar i konkurrens med varandra. Dock kan ett sådant 

konkurrensproblem inte presumeras bara för att det är ett offentligt bolag som agerar i 

konkurrens med ett privat bolag. Då privata och offentliga bolag ska behandlas neutralt 

enligt EU-rätten betyder detta att vid tillämpning av Art 107(1) FEUF att man måste bevisa 

att det offentliga bolaget har fått ett stöd som denne inte skulle kunna få under normala 

marknadsförhållandet; först då adresseras de konkurrensproblemet som uppkommer 

mellan offentliga och privata bolag.   

 

Utredningen i uppsatsen har visat att statligt stöd faktiskt kan vara för handen vid 

kommunal konkurrensbegränsande säljverksamhet. Kravet på samhandeln är lågt ställt då 

det är den potentiella effekten som är relevant och att man ser till utbudssidan snarare än 

efterfrågandesidan. Att på förhand säga att samhandelskriteriet inte torde aktualiseras vid 

konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer överensstämmer följaktligen 

inte med den faktiska verkligheten. Det som däremot i allra högsta grad påverkar 

tillämpningen av Art 107(1) FEUF är de minimis förordningen. De minimis förordningen 

anger att stöd under 200 000 euro under tre beskattningsår medför att stödåtgärder inte 

anses snedvrida konkurrensen. Slutsatsen som kan dras är att statligt stöd inte alltid är 

applicerbart vid konkurrensproblem mellan kommunala och privata aktörer men att det 

kan vara tillämpligt.  

 

Konfliktlösningsregeln utgår från att det föreligger ett visst samband mellan en offentlig 

aktör och dess beteende på marknaden. Även om det kan argumenteras för att i detta 

uttalande ligger det en inneboende diskriminering av kommunala aktörer, har rättspraxis 

                                                 
265 Prop. KOS –regler s. 44, s. 33 framgår här att konfliktlösningsregeln löser problem som inte kan lösas med 
hjälp av de traditionella konkurrensreglerna 
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visat att det inte enbart går att påstå att en kommunal aktör påverkar konkurrensen negativt 

utan att kunna visa att en konkurrensbegränsning faktiskt har uppstått. Det centrala för 

konfliktlösningsregeln är följaktligen inte att komma åt ett kompetensöverskridande beslut 

från kommunen utan att komma åt en faktisk konkurrensbegränsning eller ett 

konkurrensbegränsande förfarande. Dock är det fortfarande svårt att dra några generella 

slutsatser över frågan hur en konkurrensbegränsning faktiskt kan bevisas enligt 

konfliktlösningsregeln.  

 

Konfliktlösningsregeln har inte inneburit vare sig en utvidgning eller minskning av det 

kommunala spelrummet men däremot har införandet av konfliktlösningsregeln resulterat i 

att ett område som tidigare helt var lämnat åt engagerade och pålästa kommuninvånare (i 

och med laglighetsprövning av beslut som gått utanför den kommunala kompetensen) nu 

även kan angripas i efterhand av en privat aktör som upplever att den utsätts för osund 

konkurrens. Ett område som i praktiken tidigare var mycket svårt att angripa kan nu 

faktiskt regleras om verksamheten leder till konkurrensbegränsningar.266  

 

De bakomliggande syften med konfliktlösningsregeln samt regleringen om statligt stöd är 

mycket snarlika då de båda i grund och botten verkar för att man ska använda skattemedel 

på ett välbetänkt sätt och inte konkurrera ut privata alternativ. Dock har reglerna olika 

angreppssätt; konfliktlösningsregeln angriper en konkurrensbegränsning på marknaden 

medan statligt stöd bara indirekt kan reglera ett sådant beteende, vilket också betyder att 

statligt stöd kan tillämpas innan en faktisk konkurrensbegränsning kan konstateras. 

Konfliktlösningsregeln har dock ett bredare tillämpningsområde då regeln kan aktualiseras 

på konkurrensbegränsningar oberoende om dessa har möjliggjorts på grund av stöd eller 

inte.  

 

 Vad gäller regler för statligt stöd bör en kommun försäkra sig om att samhandelskriteriet 

inte är uppfyllt samt/eller att en eventuell stödåtgärd faller inom de minimis förordningen. 

Detta då effekten av att bryta mot Art 107(1) FEUF kan vara ekonomiskt kännbart.267 Här 

finns det alltså skäl för att den kommunala aktören att likt de engelska 

rekommendationerna ”always think state aid early”.268  Vad gäller konfliktlösningsregeln har 

                                                 
266 Prop KOS -regler s. 19, Indén (2008) kommunen som konkurrent s. 65 
267 Statligt stöd ska betalas tillbaka samt att skadelidande konkurrenter kan ha rätt till skadestånd. Angående 
rätt till skadestånd se C-173/03 Traghetti del Mediterraneo v Italy, EU:C:2006:391 p. 41 
268 Department for Business Innovation & Skills, State aid: The Basics Guide, July 2015 s. 7 ”always think 
state aid early” 
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denna medfört att kommunen har skäl i att se över den egna verksamhet, speciellt vid 

expansion eller när man väljer att starta en ny verksamhet. Detta på grund av att om en 

verksamhet leder till konkurrensbegränsningar kan den angripas.   
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