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Överklagande av Konkurrensverkets beslut den 15 april 2004 med dnr
727/2003
Den 15 april 2004 fattade Konkurrensverket, KKV, beslut i ärende med dnr 727/2003 avseende ansökan om icke-ingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen (1993:20) och anmälan för
undantag enligt 8 § samma lag för en rekommendation att inte offerera eller träffa avtal om
storleken på den ersättning som ska tillkomma försäkringsmäklare vid förmedling av direkt
skadeförsäkring. Sökande i ärendet är Sveriges Försäkringsförbund och övriga avtalsparter är
medlemsföretag inom Sveriges Försäkringsförbund.
Svenska försäkringsmäklares förening, Sfm, företräder ca 80 % av de drygt 1300 försäkringsmäklare som är registrerade hos Finansinspektionen i enlighet med lagen (1989:508) om
försäkringsmäklare. KKV:s beslut får en mycket stor effekt för alla försäkringsmäklare som
förmedlar skadeförsäkringar varför 60 § i konkurrenslagen är tillämplig i detta avseende. Sfm
överklagar KKV:s beslut då det berör Sfm.s medlemmar vars rätt till ersättning och möjlighet
till fortsatt överlevnad på den svenska försäkringsmarknaden avgörs i ärendet. Vidare stadgar
förvaltningslagens 23 § att ett överklagande skall ges in till den myndighet som har meddelat
beslutet och att överklagandet ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Trots att Sfm berörs i hög grad av beslutet har Sfm inte fått del av
beslutet från KKV utan på omvägar nåtts av beskedet att beslut var fattat. Detta innebär sannolikt att besvärstiden inte börjat löpa förrän tidigast den 29 april när Sfm:s generalsekreterare
i samband med ett telefonsamtal med KKV:s handläggare informerades om möjligheterna att
överklaga beslutet.
Yrkande
Sfm yrkar att Marknadsdomstolen ändrar KKV:s beslut avseende meddelat ickeingripandebesked enligt 20 § konkurrenslagen och anmälan för undantag enligt 8 § samma
lag.
Grunder
Sfm hemställer om att få återkomma beträffande grunderna för överklagandet med beaktande
av att Sfm inte underrättats om beslutet i samband med att det fattades av KKV. Det är av
största vikt att Sfm:s överklagande anses inkommet inom besvärstiden. Besvärstiden framstår

dock som något oklar i detta ärende varför Sfm känner sig manad att snabbt sända in överklagandet. Sfm återkommer snarast med de legala grunder och skäl som Sfm avser att framföra i
sakfrågan.

På Svenska försäkringsmäklares vägnar

Mats Lindkvist
Ordförande och
firmatecknare i Sfm

Mona Person
Firmatecknare i Sfm

Kristina Hårdänge
Generalsekreterare i Sfm

