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Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3)
Statskontoret avgränsar sitt yttrande till förslagen om att Konkurrensverket får
besluta om konkurrensskadeavgift och om sådan utredningsskadeavgift som
föreslås i DS:et samt att de nya bestämmelserna träder i kraft den 4 februari 2021.
Vi håller oss därmed till våra kompetensområden, bl.a. organisation och det statliga
åtagandet.

Konkurrensverket som första instans vid beslut om
konkurrensskade- och utredningsskadeavgifter
Statskontoret tillstyrker förslaget att Konkurrensverket får besluta om konkurrensskadeavgift och om sådan utredningsskadeavgift som föreslås. I texten argumenteras väl för att den nuvarande ordningen är problematiskt otypiskt för övriga Europa
och tycks leda fram till förlängningar i ärendegången som inte är effektiva eller
skäliga.
Konkurrensverket har under våren fått ett utredningsuppdrag från regeringen
gällande huruvida de egna beslutsstrukturerna borde ändras vid utökade befogenheter vid konkurrensskada. Vi välkomnar att Konkurrensverket utreder detta och vi
har också fått inkomma med muntliga synpunkter på ett tidigt skriftligt utkast.

Ikraftträdande först den 4 februari 2021?
Det förefaller inte finnas någon annan argumentation för det föreslagna datumet för
ikraftträdande än en hänvisning till att artikel 34.1 i direktivet stipulerar att
medlemsstaterna ”ska...senast den 4e februari 2021 sätta i kraft de bestämmelser
(…) som är nödvändiga för att följa direktivet” (s. 248, vår kursivering). Det finns
inget som utesluter ett tidigare ikraftträdande än vad som anges i direktivet.
Förslagen skulle lika gärna kunna föranleda en proposition till höstriksdagen 2020.
Vi avstyrker inte förslaget, men vill ändå anmäla viss skepsis, eftersom argumentation tycks saknas för val av tidpunkt.
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Samhällsekonomiska konsekvenser beskrivs ytligt
Beskrivningen av förslagens föreställda fördelaktiga konsekvenser är ytlig.
Författarna tycks ha haft tillgång till beräkningsparametrar om de nuvarande
konkurrensskadeärendenas tidsåtgång i domstol från SOU 2016:49 samt från
Konkurrensverkets egen skrivelse till näringsdepartementet från maj 2019.
Författarna borde då ha kunnat göra åtminstone en explorativ värdering av vilka
vinster som kan uppstå genom att Konkurrensverket blir första instans för att
bedöma konkurrensskada. Detta skulle bättre beakta kommittéförordningens krav
på samhällsekonomisk konsekvensbeskrivning i samband med att nya sakpolitiska
förslag görs.

Utredningschef Matilda Ardenfors har beslutat i detta ärende. Utredningschef
Matilda Ardenfors och utredare Eero Carroll, föredragande, var närvarande vid den
slutliga handläggningen.
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