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Infoklass: 1 

Näringsdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Konkurrensverkets befogenheter (Ds 2020:3) 

N2020/00305/RS 

 

Kronofogdemyndigheten (Kronofogden) har inte några synpunkter på förslagen i 

departementspromemorian med undantag för utformningen av bestämmelsen i 5 

kap. 10 § konkurrenslagen. Kronofogden förordar att bestämmelser om 

handräckning är enhetligt utformade i olika lagstiftningar. Kronofogden vill också 

passa på att fästa uppmärksamhet på en fråga som inte har berörts.  

  

Lagtextens utformning 

 

I 5 kap. 10 § andra stycket i förslaget till ändringar i konkurrenslagen anges: ”Vid 

handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av 

förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet, avhysning eller avlägsnande.” I 

ett nyligen remitterat förslag till ändring i lagen om ändring i lagen (2007:528) om 

värdepapper (Fi2020/00855/V) finns ett förslag till handräckningsbestämmelsen, 

se 23 kap. 4 a §. Bestämmelsen föreslås få följande utformning. 

 

Vid handräckning gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verkställighet av 

förpliktelser som inte avser 

- betalningsskyldighet, 

- avhysning, eller 

- avlägsnande.  

 

Kronofogden har i yttrande över remissen Anpassningar till EU:s förordningar om 

medicinteknik – del 2 (Ds 2019:32) föreslagit denna utformning beträffande en 

bestämmelse om handräckning för att utöva tillsyn. Promemorians förslag är i sak 

det samma, men Kronofogden anser att det är viktigt att utformningen av 

handräckningsbestämmelser är enhetlig och ges samma utformning i all 

lagstiftning och förordar därför den ovan angivna utformningen.  

 

Övrig synpunkt 

 

Handräckning kan ske på begäran av Konkurrensverket. Det innebär att det inte är 

fråga om verkställighet av ett beslut om handräckning. Verkställigheten grundar 

sig då inte på en exekutionstitel, varför det inte finns något stöd för att påföra 

grundavgift i målet, se 5-6 §§ förordning (1992:1094) om avgifter vid 
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Kronofogdemyndigheten. Kronofogden anser att det bör övervägas om 

grundavgift ska få tas ut även när handräckning sker utan att det finns en 

exekutionstitel. Kronofogden anser att myndigheten bör få täckning för kostnaden 

som är förknippad med handläggningen av målet. 

 

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg. 

Verksjurist Olof Dahnell har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen har 

även rättschef Ulrika Lindén, produktionsdirektör Eva Carlquist, 

utvecklingsdirektör Tomas Höglund, stabschef Jonas Bergström och it-direktör 

Johan Acharius deltagit.  

 

Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att motverka spridning av det 

nya Coronaviruset undertecknas beslutet inte. 

 

 

 

Christina Gellerbrant Hagberg 

  Olof Dahnell 

 


