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BAKGRUND 

 

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) är ett kommunalförbund med säte i Falun i 

Dalarnas län som svarar för räddningstjänsten i medlemskommunerna Falu, Säter, 

Borlänge och Gagnef. Enligt ett avtal om anläggningsarrende mellan RDM och 

Borlänge kommun arrenderar RDM ett brandövningsområde i Bysjön (Bysjöns öv-

ningsområde) från Borlänge kommun. Bysjöns övningsområde kan betecknas som 

ett kvalificerat brandövningsområde. På området finns ett antal olika byggnader och 

övningsinfrastruktur vilka möjliggör genomförande av kvalificerad utbildnings- och 

övningsverksamhet inom räddningstjänst. Det förekommer att RDM hyr ut Bysjöns 

övningsområde till externa aktörer.  

 

Niscayah AB (Niscayah), som numera ändrat namn till Stanley Security Sverige AB 

(Stanley Security), är verksamt bl.a. på marknaden för utbildningen Räddningsin-

sats. En förutsättning för att kunna verka på den marknaden är tillgång till ett kvali-

ficerat brandövningsområde beläget inom den för utbildningen relevanta geogra-

fiska marknaden.  

 

Den 23 januari 2009 skickade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) ut förfrågningsunderlag avseende upphandling av utbildningen Räddnings-

insats hösten 2009 med option för våren 2010 (KD-20225), bl.a. i Dalarnas län, 

södra. Utbildningen ifråga är en praktisk yrkesutbildning som vänder sig såväl till 

personal som är anställd i kommun, eller kommunalförbund, som räddningstjänst-

personal i beredskap, s.k. deltidsbrandmän. Företagen Niscayah, Autokaross Rescue 

Systems AB, Jensen Education och Brandskyddsföreningens Service AB (BSAB) 

lämnade anbud i det geografiska området Dalarnas län, södra. Niscayah, som tidi-

gare hade hyrt Bysjöns övningsområde för anordnande av en gymnasieutbildning 

med räddningstjänstinriktning, kontaktade RDM avseende möjligheten att hyra 

Bysjöns övningsområde för anordnandet av utbildningen Räddningsinsats. Niscayah 

nekades sedermera att hyra Bysjöns övningsområde för genomförande av utbild-

ningen Räddningsinsats. Upphandlingen vanns av BSAB med Bysjöns övningsom-

råde och RDM som utövare.   
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Den 25 februari 2010 skickade MSB ut förfrågningsunderlag avseende upphandling 

av utbildningen Räddningsinsats hösten 2010 med option för våren 2011 (SB-

12985). Upphandlingen var uppdelad i ömsesidigt uteslutande geografiska områden, 

varav Dalarnas län, Västmanlands län och Uppsala län tillsammans utgjorde ett 

kursområde. Anbudsgivare hade möjlighet att lämna anbud på ett eller flera områ-

den. Anbudsgivare inom detta kursområde var Falck Ambulans AB, BSAB och 

Niscayah. Niscayah kontaktade RDM avseende möjligheten att hyra Bysjöns öv-

ningsområde för anordnandet av utbildningen Räddningsinsats. Den 12 mars 2010 

nekade RDM Niscayah att hyra Bysjöns övningsområde. Upphandlingen vanns av 

BSAB med Bysjöns övningsområde och RDM som utförare. 

 

Den 12 oktober 2010 skickade MSB ut ett förfrågningsunderlag avseende utbild-

ningen Räddningsinsats våren 2011 med option på genomförande hösten 2011 (SB-

15214). Upphandlingen var uppdelad i ömsesidigt uteslutande geografiska områden, 

varav Dalarnas län, Gävleborgs län och Västmanlands län tillsammans utgjorde ett 

kursområde. Anbudsgivare inom detta kursområde var Niscayah och BSAB. 

Niscayah kontaktade RDM avseende möjligheten att hyra Bysjöns övningsområde 

för anordnandet av utbildningen Räddningsinsats. Den 20 oktober 2010 nekade 

RDM Niscayah att hyra Bysjöns övningsområde. BSAB lämnade anbud med Bys-

jöns övningsområde och RDM som utförare.  

 

Den 9 maj 2011 skickade MSB ut förfrågningsunderlag avseende utbildningen 

Räddningsinsats 2012. Upphandlingen var uppdelad i 14 separata kursområden utan 

geografisk överlappning där Dalarna/Gävleborg utgjorde ett av de 14 områdena. 

Huruvida RDM har nekat Niscayah att hyra Bysjöns övningsområde vid denna 

upphandling är tvistigt.  
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Fjärde upphandlingen: 

 

 

YRKANDEN M.M. 

 

Konkurrensverket har yrkat att RDM ska förbjudas att  

a) vägra ge Stanley Security Sverige AB (Stanley Security) tillträde till 

brandövningsområdet Bysjön, beläget på fastigheten Borlänge Kvarns-

leden 3:149, för anordnande av utbildningen Räddningsinsats eller mot-

svarande, och,  

b) tillämpa förfaranden som väsentligen överensstämmer med det i a) an-

givna förfarandet. 

 

Konkurrensverket har yrkat att förbudet ska förenas med ett vite om 1 000 000 kr. 
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RDM har bestritt käromålet och har inte vitsordat vitesbeloppet som skäligt.  

 

RDM har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader. 

 

GRUNDER 

 

Konkurrensverket  

 

RDM är ett kommunalförbund som bl.a. bedriver säljverksamhet av ekonomisk och 

kommersiell natur genom att hyra ut det kvalificerade brandövningsområdet Bysjön 

och anordna utbildningar inom brandskydd.  

 

Niscayah är verksamt bl.a. på marknaden för utbildningen Räddningsinsats. En 

förutsättning för att kunna verka på den marknaden är tillgång till ett kvalificerat 

brandövningsområde beläget inom den för utbildningen relevanta geografiska 

marknaden.  

 

RDM, som tidigare hyrt ut Bysjön till Niscayah för anordnande av 

gymnasieutbildning med räddningstjänstinriktning, vägrar att ge Niscayah tillträde 

till brandövningsområdet för anordnande av utbildningen Räddningsinsats.  

 

RDM:s vägran att upplåta Bysjön till Niscayah snedvrider, eller är ägnat att 

snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens; och hämmar, eller är ägnad 

att hämma, förekomsten och utvecklingen av en effektiv konkurrens på marknaden 

för utbildningen Räddningsinsats på en geografisk marknad, vilken som störst 

omfattar en kombination av tre sammanhängande län där Dalarnas län ingår. De län 

som kan ingå i kombinationen är Värmlands, Örebro, Västmanlands, 

Södermanlands, Uppsala och Gävleborgs län.  
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RDM:s vägran att upplåta Bysjön till Niscayah för anordnande av utbildningen 

Räddningsinsats är inte försvarbar från allmän synpunkt.  

 

Räddningstjänsten Dala Mitt (RDM) 

 

RDM är ett kommunalförbund och RDM:s verksamhet omfattas således av reglerna 

om kommunalt självstyre. Konkurrensverkets förbudstalan utgör ett intrång i det 

kommunala självstyret som går längre än vad som är nödvändigt (14 kap. 3 § rege-

ringsformen).  

 

RDM:s arrende, liksom för den delen fastighetsägarens äganderätt, omfattas av 

egendomsskyddet i 2 kap. 15 regeringsformen och en inskränkning är inte befogad 

av angelägna allmänna intressen.  

 

RDM:s agerande är förenligt med konkurrensrätten.  

 

RDM:s uthyrning av Bysjöns övningsområde är inte av ekonomisk eller kommersi-

ell natur. Försäljningen av RDM:s utbildningstjänster till externa kunder faller inom 

lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och ryms inom LSO:s begrepp 

”skydd för den enskilde”. RDM:s försäljningsverksamhet är inte att se som myn-

dighetsutövning.  

 

RDM har inte vägrat uthyrning av övningsområde på del av Bysjön, däremot har 

RDM inte kunnat efterkomma begäran om att upplåta hela Bysjöns övningsområde 

eller upplåta del av Bysjöns övningsområde utan förenande med villkor.  

 

RDM har inte rådighet över frågan om uthyrning av hela eller delar av Bysjöns öv-

ningsområde, utan måste oaktat egen inställning inhämta godkännande från fastig-

hetsägaren enligt mellan RDM och fastighetsägaren gällande arrendekontrakt 

(punkterna 5 och 6).  
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Det förhållandet att Niscayah inte har fått hyra Bysjöns övningsområde har varken 

snedvridit, eller varit ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkur-

rens eller hämmat, eller varit ägnat att hämma, förekomsten och utvecklingen av en 

effektiv konkurrens på den relevanta marknaden för utbildningen Räddningsinsats.  

 

Varje avvikelse från effektiv konkurrens omfattas inte av förbud, utan det krävs att 

effekterna på konkurrensen är av någon betydelse. Det bestrids att så är fallet.  

 

Det bestrids vidare att den relevanta geografiska marknaden som störst utgörs av tre 

sammanhängande län där Dalarna ingår i kombination med Värmlands, Örebro, 

Västmanlands, Södermanlands, Uppsala eller Gävleborgs län eller att Niscayah har 

drabbats av en merkostnad för föreläggande av utbildningen till annan ort.  

 

Underlåtenheten att upplåta Bysjöns övningsområde till Niscayah för anordnande 

av utbildningen Räddningsinsats har varit försvarbar från allmän synpunkt.  

 

UTVECKLING AV TALAN  

 

Konkurrensverket  

 

Målet gäller utbildning av deltidsbrandmän, eller närmare bestämt marknaden för ut-

bildningen Räddningsinsats. För att kunna gå utbildningen Räddningsinsats måste en 

person vara anställd som deltidsbrandman inom en kommunal räddningstjänst. 

Att vara deltidsbrandman, eller brandman i beredskap som det också kan kallas, inne-

bär att man är anställd inom räddningstjänsten, men att man har en annan huvudsaklig 

anställning. Under utbildningen Räddningsinsats lär sig kursdeltagarna mer om arbetet 

inom kommunal räddningstjänst, både i form av teori och praktik. Utbildningen består 

av tre kursmoment. Den första delkursen består av två veckors platsbunden utbildning 

på ett övningsområde. Den andra delkursen är en teoriutbildning som läses på distans 

under åtta veckor. Den tredje och sista delkursen innebär tre veckors platsbunden ut-
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bildning på ett övningsområde. De båda platsbundna delkurserna innehåller betydande 

praktiska inslag, bl.a. brandsläckning, rökdykning, livräddning, trafikolyckor, akut 

omhändertagande och farliga ämnen. 

Tidigare var utbildning av deltidsbrandmän inte konkurrensutsatt, utan sköttes i egen 

regi av dåvarande Räddningsverket. I samband med bildandet av den nya myndighet-

en, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), uttalade dock regeringen 

att myndigheten borde pröva möjligheten att beställa utbildning av deltidsbrandmän 

från andra utbildare. MSB bildades den 1 januari 2009 och den första upphandlingen 

av utbildningen Räddningsinsats genomfördes i princip omgående. Den påbörjades i 

januari och slutfördes i mars. Upphandlingen avsåg mellersta Sverige. I norra och 

södra Sverige tillhandahåller MSB utbildningen Räddningsinsats i egen regi på öv-

ningsområdena i Revinge och på Sandö. I och med den första upphandlingen skapades 

en marknad för utbildningen Räddningsinsats. För att ett företag ska kunna vara verk-

samt som utbildare på marknaden för utbildningen Räddningsinsats krävs att företaget 

kan få tillträde till ett kvalificerat brandövningsområde.  

Niscayah är en privat aktör som är och vill vara verksam på marknaden för utbildning-

en Räddningsinsats. Niscayah har inget eget brandövningsområde. RDM är en offent-

lig aktör och disponerar ett sådant kvalificerat brandövningsområde, nämligen Bysjön. 

Niscayah har vid upprepade tillfällen bett RDM om tillträde till Bysjöns övningsom-

råde i samband med de olika upphandlingarna av utbildningen Räddningsinsats. Inte 

någon gång har Niscayah faktiskt beviljats tillträde på så sätt att man kunnat delta i 

upphandlingarna med Bysjön som brandövningsområde. I stället har RDM valt att till-

handahålla Bysjöns övningsområde och personal till Brandskyddsföreningen som har 

lämnat anbud i de aktuella upphandlingarna. 

RDM är en offentlig aktör och bedriver säljverksamhet. RDM har genom att neka 

Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde, begränsat konkurrensen på marknaden 

för utbildningen Räddningsinsats genom att snedvrida och hämma den. Detta har inte 

varit försvarbart från allmän synpunkt. 
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RDM 

RDM är ett kommunalförbund och har Falu, Säter, Borlänge och Gagnef som med-

lemskommuner. Att RDM är ett kommunalförbund innebär att man är en sådan offent-

lig aktör som omfattas av reglerna i 3 kap. 27 § konkurrenslagen. Detta är heller inte 

ifrågasatt i målet. RDM:s huvudverksamhet är att svara för räddningstjänsten i med-

lemskommunerna Falu, Säter, Borlänge och Gagnef kommuner. För att fullgöra dessa 

uppgifter har förbundet 285 anställda fördelade på två heltidsbrandstationer och 11 

deltidsbrandstationer. 2011 omsatte RDM ungefär 102 miljoner kr. För att utbilda och 

träna sina brandmän arrenderar RDM Bysjöns övningsområde från Borlänge kommun.  

Bysjöns övningsområde 

Bysjöns övningsområde utgörs av ett markområde om ca 75 hektar. På området finns 

ett antal olika byggnader och annan övningsinfrastruktur som gör att man kan genom-

föra kvalificerade utbildningar och övningar inom räddningstjänst där. Det finns t.ex. 

fyra lektionssalar, varav två tar 30-40 personer, omklädningsrum, utbildningsområde 

för hospitalt och prehospitalt omhändertagande, miljöer för räddningssök och kallrök-

dykning, faciliteter för att öva dörrforcering och olika brandtillbudsscenarier i flera 

olika miljöer, områden för repellering från tak, ytor för simulering av trafikolyckor och 

förevisning av klippteknik, brandobjekt för träning av varm rökdykning i flerplans-

miljö, övningsplattform för brunnsräddning, anläggning för mängdträning i släcktek-

nik, containerkomplex för varmrökdykning med möjlighet att anpassa rökutvecklingen 

och att ändra innemiljön genom att flytta väggar, samt kemplatta för övningar med 

skarpa kemikalier. I och med de faciliteter som finns på Bysjöns övningsområde kan 

det betecknas som ett kvalificerat brandövningsområde, väl lämpat för genomförande 

av utbildningen Räddningsinsats. Utöver sin huvudverksamhet – räddningstjänst – 

säljer RDM utbildningstjänster till externa kunder. Det förekommer även att RDM hyr 

ut Bysjöns övningsområde till externa aktörer, såsom MSB, Polisen, Hemvärnet, AGA 

Gas, Relacom AB, Svensk Bensinhandel och Dalarnas försäkringsbolag.  

Tidigare fick Niscayah hyra Bysjöns övningsområde. Men den verksamhet Niscayah 

då bedrev på Bysjön var utbildning inom ramen för räddningsgymnasiet och således 
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inte utbildningen Räddningsinsats. I RDM:s kvalitetsredovisningsplan från 2009 anges 

att målsättningen med Bysjöns övningsområde är att det ska vara så attraktivt att egen 

personal och externa kunder finner det som självklart att förlägga övningar där och att 

marknadsföringsåtgärder därför är högt prioriterade. Denna önskan har tagit sig uttryck 

i att RDM lämnade anbud i MSB:s ramavtalsupphandling av brandövningsområden 

och antogs. 

RDM har åtminstone tidigare gjort gällande att nämnda uthyrnings- och säljverksam-

het inte är av ekonomisk eller kommersiell natur, främst p.g.a. att den skett i liten om-

fattning och utan vinstsyfte. Det krävs dock inte att en säljverksamhet drivs med vinst-

syfte för att den ska kunna träffas av en förbudstalan enligt 3 kap. 27 § konkurrensla-

gen. Tvärtom kan själva frånvaron av ett vinstsyfte förstärka, eller till och med orsaka, 

de konkurrensbegränsningar en offentlig verksamhet medför. Inte heller finns det nå-

got krav på att en säljverksamhet ska vara av en viss omfattning för att kunna omfattas 

av företagsbegreppet i 1 kap. 5 § konkurrenslagen. Oaktat det kan det ändå noteras att 

RDM:s avtal med Brandskyddsföreningen har dragit in mycket pengar åt förbundet. 

För den kurs som hölls hösten 2009 fick RDM 1 453 000 kr. RDM fick ytterligare       

1 453 000 kr för den kurs som hölls våren 2010. För den kurs som hölls hösten 2010 

fick RDM 1 353 000 kr och för den kurs som hölls våren 2011 fick RDM 1 353 000 kr. 

RDM bedriver således sådan säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § konkurrensla-

gen. 

Niscayah 

En annan säljare är Niscayah, som alltså numera heter Stanley Security Sverige AB. 

Niscayah är ett företag som tillhandahåller tjänster och produkter inom säkerhets-

branschen. 2011 hade Niscayah 792 anställda och omsatte cirka 1,4 miljarder kr. I feb-

ruari 2012 deltog Niscayah i upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats och de 

gånger man vann ingick man avtal med MSB om genomförande av utbildningarna. 

Därefter har MSB genomfört en ramavtalsupphandling av utbildningen Räddningsin-

sats, där alla kvalificerade anbudsgivare antogs. De företag som antogs i ramavtals-

upphandlingen garanteras inga uppdrag, men har möjlighet att konkurrera vid en andra 
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konkurrensutsättning när MSB gör avrop från ramavtalet. Niscayah är ett av de företag 

som antogs i ramavtalsupphandlingen och har därmed möjlighet att lämna anbud vid 

avrop enligt avtalet.  

 

Den 1 juni 2012 kom Niscayah och Securitas överens om att en del av Niscayahs verk-

samhet skulle överlåtas till Securitas Sverige AB, bl.a. den del av personalen som har 

genomfört utbildningen Räddningsinsats. Den 1 september 2012 var verksamhetsöver-

gången genomförd. Niscayahs ramavtal med MSB avseende utbildningen Räddnings-

insats överläts dock inte till Securitas. Till följd av att bolaget hade fått nya ägare änd-

rade Niscayah AB den 13 september 2012 namn till Stanley Security Sverige AB 

(Stanley Security). Att det fortfarande är samma juridiska person framgår t.ex. av att 

organisationsnumret är detsamma som före namnbytet. Att det fortfarande är Niscayah 

som är part i avtalet med MSB framgår t.ex. av ramavtalet mellan MSB och Niscayah 

och av det senaste avropet från ramavtalet. Niscayah är fortfarande den som lämnar 

anbud vid avrop enligt avtalet. Niscayah har i sin tur träffat ett avtal med Securitas 

Sverige AB om att Securitas ska vara underentreprenör åt Niscayah i avrop av upp-

handlingen Räddningsinsats. Någon möjlighet för Securitas att själva lämna anbud 

finns inte eftersom de inte är part i ramavtalet. 

 

Tillträdesvägran 2009 – 2010 

Det ifrågasatta förfarandet består i att RDM har vägrat Niscayah tillträde till Bysjöns 

övningsområde i samband med MSB:s upphandlingar av utbildningen Räddningsin-

sats. Ett säkrat tillträde till ett kvalificerat brandövningsområde är nödvändigt för att 

kunna lägga anbud i upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats. Tillträdesvägran 

illustreras med hjälp av en tidslinje, som återfinns under den ostridiga bakgrunden. 

Den 23 januari 2009 skickades förfrågningsunderlaget ut i MSB:s första upphandling 

av utbildningen Räddningsinsats. Den 25 februari 2009 antog RDM ett principbeslut 

om att inte hyra ut Bysjöns brandövningsområde till konkurrerande parter i anbudsför-

faranden. Den 24 mars 2009 begärde Niscayah verifiering av att bolaget kunde få till-

gång till Bysjöns brandövningsområde. Den 25 mars 2009 meddelade RDM Niscayah 

att något tillträde inte skulle medges.  
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Beskedet att inte upplåta Bysjön till Niscayah meddelades av RDM:s förbundschef. Av 

beskedet framgår att förbundschefen hade föreslagit direktionen för RDM att fatta be-

slut om att inte upplåta Bysjöns övningsområde till annan anbudsgivare än Brand-

skyddsföreningen. Beslutet som åsyftas var det beslut som RDM:s direktion fattade 

den 25 februari 2009. Vidare redogörs för att RDM hade fått en förfrågan från Brand-

skyddsföreningen om personal från RDM kunde avdelas till kursadministratör, huvud-

lärare och som instruktör till utbildningen Räddningsinsats samt om utbildningen 

kunde bedrivas på Bysjöns övningsområde. Efter överväganden kom RDM fram till att 

förbundet skulle förhålla sig positivt till Brandskyddsföreningens begäran, och alltså 

ställa upp med såväl Bysjöns övningsområde som efterfrågad personal, bl.a. eftersom 

man bedömde att utbildningen skulle ge RDM:s egen personal god vidareutbildning i 

ämnet. RDM ansåg sig därför förhindrat att ge Niscayah tillträde till Bysjön. För-

bundschefen uttryckte det ”Efter en sådan överenskommelse med Brandskyddsför-

eningen är det inte möjligt att med hedern i behåll vara beredd att upplåta utbildnings-

faciliteter till konkurrerande anbudsgivare. Detta förefaller mig totalt orimligt.” Kurs-

området Dalarna vanns sedan av Brandskyddsföreningen med Bysjöns övningsområde 

och RDM som utförare.  

Förfrågningsunderlaget i MSB:s andra upphandling av utbildningen Räddningsinsats 

skickades ut den 25 februari 2010. Den 10 mars 2010 frågade Niscayah återigen RDM 

om tillträde till Bysjöns övningsområde. Den 16 mars 2010 meddelade förbundet att 

något tillträde inte skulle medges. Denna tillträdesvägran föregicks av en del epostkor-

respondens. Bakgrunden till epostkonversationen var att Niscayah skickade en förfrå-

gan till RDM i form av en blankett med olika svarsalternativ där Niscayah önskade att 

RDM fyllde i ett av alternativen och skickade tillbaka blanketten. Av epostmeddelan-

det från den 12 mars 2010 framgår att RDM inte var nöjda med de svarsalternativ som 

fanns i blanketten som Niscayah hade skickat. Något senare i epostkonversationen 

uppgav RDM att man var underleverantör till Brandskyddsföreningen avseende öv-

ningsområdet under de aktuella veckorna och att Niscayah därför fick vända sig någon 

annanstans. Slutligen, efter juridisk kontroll, uppgav RDM att Niscayah var tvungna 

att vända sig någon annanstans p.g.a. att Bysjöns övningsområde var hårt belastat un-

der den aktuella tidsperioden, bl.a. p.g.a. att RDM under den aktuella tiden tillhanda-
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höll lärare, instruktörer, servicepersonal och Bysjöns övningsområde åt Brandskydds-

föreningen i deras anbud avseende exakt samma utbildning, nämligen Räddningsin-

sats. Även om motiveringen varierade något från dag till dag är det alltså tydligt att 

Niscayah inte var välkomna till Bysjön under de veckor utbildningen Räddningsinsats 

skulle hållas. Brandskyddsföreningen vann sedan kursområdet Dalarna, Västmanland 

och Uppsala län, återigen med Bysjön som övningsområde och RDM som utförare.  

Den 12 oktober 2010 var det dags för en ny upphandling av utbildningen Räddningsin-

sats, den tredje i ordningen. Återigen skickade Niscayah en förfrågan om tillträde till 

RDM och återigen nekades bolaget tillträde. RDM svarade att man inte hade för avsikt 

att hyra ut Bysjöns övningsområde under de aktuella perioderna eftersom man behövde 

brandövningsområdet för egen del. 

Gemensamt för samtliga dessa upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats är att 

RDM har nekat Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde, men däremot godtagit 

att Brandskyddsföreningen har lämnat anbud med Bysjön som brandövningsområde 

och RDM som utförare.  

RDM har hävdat att man under försommaren 2011 besvarade en fråga från Niscayah 

om tillträde till Bysjöns övningsområde jakande och att det därför inte längre är sanno-

likt att RDM skulle vägra Niscayah tillträde till Bysjön i framtiden samt att det därmed 

inte skulle finnas förutsättningar för ett förbud. Ett konkurrensbegränsande förfarande 

måste dock inte vara pågående för att ett förbud enligt 3 kap. 27 § konkurrenslagen ska 

kunna bli aktuellt. Av förarbetena till bestämmelsen framgår att förbud även kan riktas 

mot förfaranden som redan har upphört. Det finns ändå anledning att närmare redogöra 

för vad som hände under försommaren 2011. Händelseförloppet illustreras med hjälp 

av en tidslinje, som återfinns under den ostridiga bakgrunden. Den 26 maj 2011 skick-

ade Niscayah en fråga om tillträde till Bysjöns övningsområde till RDM och bad om 

svar till senast den 10 juni 2011. Förfrågan skickades per e-post och avsåg uthyrning 

under dels perioden den 5 mars 2012 t.o.m. den 16 mars 2012 och dels perioden den 

14 maj 2012 t.o.m. den 1 juni 2012. Den 10 juni 2011 meddelade RDM Niscayah att 

frågan om tillträde till Bysjöns övningsområde hade vidarebefordrats till fastighetsäga-
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ren, Borlänge kommun. Fyra dagar senare, den 14 juni 2011, sammanträdde finansut-

skottet i Borlänges kommunstyrelse, vilket är den instans inom Borlänge kommun som 

hade att hantera frågan. Men då hade RDM:s förfrågan ännu inte inkommit till kom-

munen. Av Borlänge kommuns ärendekort avseende RDM:s förfrågan till kommunen 

om andrahandsuthyrning till Niscayah framgår att RDM:s förfrågan inkom till kom-

munen först den 16 juni 2011. Det är sex dagar efter det svarsdatum Niscayah hade 

önskat. Det är också sex dagar efter det datum RDM meddelade att frågan var vidare-

befordrad till kommunen. Slutligen är det 20 dagar efter den dag RDM fick Niscayahs 

begäran om tillträde. Finansutskottet behandlade förfrågan den 28 juni 2011, vilket var 

utskottets första möte efter det att förfrågan hade kommit till kommunen. Finansutskot-

tets beslut var att godkänna att Niscayah fick tillträde till Bysjöns övningsområde un-

der de aktuella perioderna. Den 1 juli 2011 meddelade RDM Niscayah att bolaget 

kunde få tillträde till Bysjöns övningsområde under de aktuella perioderna. I praktiken 

var det tillståndet värdelöst för Niscayah eftersom det inte meddelades förrän den 1 juli 

2011, vilket var alldeles för sent eftersom sista dagen att lämna anbud var den 21 juni 

2011. Detta framgår av MSB:s upphandlingsbeslut i den aktuella upphandlingen. 

Av beslutet framgår även att anbudsgivare var Brandskyddsföreningen, som för övrigt 

lämnade anbud med RDM som utförare och Bysjön som brandövningsområde samt 

Swedish Rescue Training Center Skövde AB och Niscayah. Samtliga lämnade in sina 

anbud i rätt tid. Niscayahs anbud avseende kursområde 1 blev förkastat p.g.a. att det i 

anbudet inte fanns något intyg som styrkte att Niscayah hade tillgång till Bysjöns öv-

ningsområde. Kursområde 1 vanns i stället av Brandskyddsföreningen med RDM som 

utförare och Bysjön som brandövningsområde. 

RDM borde ha kunnat vidarebefordra Niscayahs tillträdesförfrågan till kommunen 

redan den 26, eller åtminstone den 27, maj 2011. I stället väntade RDM enligt egen 

uppgift till den 30 maj 2011 med att ens behandla frågan internt. Därefter bokade man 

enligt egen uppgift in en tid den 7 juni 2011 med Birgit Hedkvist från Borlänge kom-

mun för att samtala om Niscayahs förfrågan. Samtalet resulterade i att Birgit Hedkvist 

anmodade RDM att skicka en förfrågan till kommunen, vilket RDM enligt egen upp-

gift gjorde den 10 juni 2011 trots att förfrågan enligt kommunen inte kom in till kom-
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munen förrän den 16 juni 2011. Det kan vidare noteras att det i den förfrågan RDM 

skickade till kommunen inte på något sätt framgår att ärendet var brådskande. RDM 

hanterade således frågan på ett sådant sätt att Niscayah effektivt förhindrades att kunna 

använda Bysjöns övningsområde i sitt anbud. 

RDM hävdar att man numera lämnar Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde 

och har till stöd för det åberopat ett brev från RDM till bland andra Niscayah. Redan 

brevets rubrik ”Erbjudande att använda Räddningstjänsten Dala Mitt i kurs Räddnings-

insats” antyder att erbjudandet inte avser tillträde till ett brandövningsområde. Strax 

nedanför anges som bakgrund till erbjudandet att RDM under åren 2009 till 2012 har 

varit underleverantör till Brandskyddsföreningen i dess anbud till MSB rörande utbild-

ningen Räddningsinsats. Men nu har RDM tagit beslut om att erbjuda alla leverantörer 

samma tjänst i omfattning och pris i samband med upphandlingen för kurs 2013-6 vå-

ren 2013. Kurs 2013-6 är alltså det geografiska kursområde där Borlänge ingår. Det 

går dock inte att använda Bysjöns övningsområde för att genomföra utbildningen 

Räddningsinsats i något av de kursområden där Borlänge inte ingår. Erbjudandet lyder 

vidare enligt följande. ”Räddningstjänsten Dala Mitt erbjuder sig att genomföra kurs-

del 1 och 3 (skoldelarna) innehållande ALLA delar från att eleverna anländer till kurs-

platsen dag 1 intill sista dagens avslut av kursdelen utom logi och tillhörande middag.” 

Det RDM hävdar är ett erbjudande om tillträde till Bysjöns övningsområde är alltså 

egentligen ett erbjudande om att RDM ska genomföra alla de delar av utbildningen 

som kräver tillgång till ett brandövningsområde. Att erbjuda någon möjlighet att köpa 

en kurs är inte samma sak som att erbjuda någon tillträde till ett brandövningsområde. 

Under alla förhållanden kan RDM:s erbjudande inte jämställas med ett erbjudande om 

tillträde till Bysjöns övningsområde. RDM erbjöd således inte Niscayah tillträde till 

Bysjön inför våren 2013. RDM har således vägrat och vägrar fortfarande Niscayah 

tillträde till Bysjöns övningsområde. Det finns ingenting som tyder på att RDM inte 

kommer fortsätta göra så. 

Marknaden för utbildningen Räddningstjänst                                                              

Det finns många olika sorters utbildningar inriktade på brandskydd. En tydlig skilje-

linje kan dock dras mellan yrkesinriktade räddningstjänstutbildningar, d.v.s. utbild-
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ningar riktade mot personer som är eller ska bli yrkesverksamma inom räddningstjänst, 

och de enklare brandskyddsutbildningar som vänder sig till andra. 

Det finns ett antal enklare brandskyddsutbildningar. Gemensamt för enklare brand-

skyddsutbildningar är att de vänder sig till personer som inte är verksamma inom 

räddningstjänst, men som ändå har ett behov av kunskaper om brandskydd. Ett exem-

pel är utbildningar rörande brandfarliga och explosiva varor som riktar sig till personer 

som arbetar med dessa typer av varor. Ett annat exempel är kursen Heta Arbeten som 

riktar sig till personer som utför arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, 

t.ex. svetsare eller personer som arbetar med vissa typer av skärverktyg. Normalt sett 

är enklare brandskyddsutbildningar inte särskilt resurskrävande vare sig avseende tid, 

personal eller nödvändig utrustning. Det krävs naturligtvis någonstans att vara, men 

kraven på de faciliteter som behövs är relativt låga.  

Exempel på yrkesinriktade räddningstjänstutbildningar kan dels vara gymnasieutbild-

ningar med inriktning räddningstjänst och dels den i målet aktuella utbildningen Rädd-

ningsinsats. Till skillnad från de enklare brandskyddsutbildningarna tar yrkesinriktade 

räddningstjänstutbildningarna stora resurser i anspråk inte bara när det gäller tid utan 

även när det gäller personal, nödvändig utrustning och övningsinfrastruktur. Kravspe-

cifikationen för en av upphandlingarna av utbildningen Räddningsinsats är omfattande. 

Det behövs t.ex. lektionssalar, omklädningsrum för kvinnor och män, anordningar för 

rökdykning, simulering av brandförlopp och övning av släckteknik, ytor och utrustning 

för övning av klippteknik vid trafikolyckor, prehospitalt omhändertagande. Dessutom 

krävs lärare och instruktörer med relevant utbildning och kompetens. 

För beställare av yrkesinriktade räddningstjänstutbildningar – och det är typiskt sett 

MSB eller kommuner – utgör enklare brandskyddsutbildningar inte ett utbytbart alter-

nativ till yrkesinriktade räddningstjänstutbildningar. De enklare brandskyddsutbild-

ningarna såsom exempel Heta Arbeten och de för personer som arbetar med brandfar-

liga och explosiva varor kan inte tillgodose köparnas behov. För att en leverantör ska 

kunna anordna en yrkesinriktad räddningstjänstutbildning krävs att leverantören har en 

utvecklad organisation med en hög och varierad kompetens. Leverantören måste också 
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ha tillgång till såväl avancerad utrustning som ett brandövningsområde med en kvalifi-

cerad övningsinfrastruktur. Det senare, kravet på tillgång till ett kvalificerat brandöv-

ningsområde är en viktig punkt i detta mål. Det är således inte möjligt att erbjuda en 

yrkesinriktad räddningstjänstutbildning utan tillgång till ett kvalificerat brandövnings-

område. Eftersom kraven på de yrkesinriktade räddningstjänstutbildningarna är så 

mycket högre avseende såväl personella som materiella resurser kommer en aktör som 

är specialiserad mot enklare brandskyddsutbildningar inte att på ett snabbt och enkelt 

sätt kunna ställa om sin produktion till att i stället producera yrkesinriktade räddnings-

tjänstutbildningar. Sammantaget gör detta att möjligheterna till såväl efterfråge- som 

utbudssubstitution är så små att enklare brandskyddsutbildningar och yrkesinriktade 

räddningstjänstutbildningar utgör separata relevanta produktmarknader. 

Marknaden för yrkesinriktade räddningstjänstutbildningar kan i sin tur delas in i snä-

vare produktmarknader eftersom det finns betydande skillnader mellan utbildningen 

Räddningsinsats och gymnasieutbildningar inom räddningstjänst. Det som framför allt 

skiljer utbildningen Räddningsinsats från gymnasieutbildningarna är att den har en 

högre svårighetsgrad och bedrivs med en större intensitet än gymnasieutbildningarna. 

Den som vill bli deltidsbrandman kan inte heller få den yrkeskompetens som utbild-

ningen Räddningsinsats ger genom att i stället gå en gymnasieutbildning inom rädd-

ningstjänst. Det finns inte någon annan, motsvarande kurs, än utbildningen Räddnings-

insats som erbjuds deltidsbrandmän. Detta gör att det inte finns någon möjlighet till 

efterfrågesubstitution mellan gymnasieutbildningarna och utbildningen Räddningsin-

sats. Eftersom det inte finns någon möjlighet till efterfrågesubstitution mellan gymna-

sieutbildningarna och utbildningen Räddningsinsats talar övervägande skäl för att ut-

bildningen Räddningsinsats och gymnasieutbildningar inom räddningstjänst utgör två 

separata produktmarknader. Den i målet relevanta produktmarknaden är således mark-

naden för utbildningen Räddningsinsats. 

Marknadsaktörerna  

Den enda köparen på marknaden är MSB. MSB bildades den 1 januari 2009 ur det 

tidigare Räddningsverket. MSB har som sin uppgift att utveckla och stödja samhällets 
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förmåga att hantera olyckor och kriser. Idag har myndigheten cirka 850 anställda. 

MSB tillhandahåller ett flertal utbildningar riktade till personer som är anställda eller 

vill arbeta inom räddningstjänst, bl.a. utbildningen Skydd mot olyckor, en tvåårig ef-

tergymnasial utbildning för personer som vill bli anställda som brandmän. En annan av 

de utbildningar MSB erbjuder är just utbildningen Räddningsinsats, som riktar sig till 

deltidsbrandmän inom räddningstjänsterna i Sverige. MSB har huvudmannaskapet för 

utbildningen Räddningsinsats och har ansvaret för utbildningens innehåll och kun-

skapsmål. Det är också MSB som ansvarar för att utbildningen utförs med rätt kvalitet, 

oavsett vem som är genomförare av utbildningen. I mellersta Sverige upphandlar MSB 

genomförandet av utbildningen Räddningsinsats. I norra och södra Sverige genomför 

MSB själva Räddningsinsats på övningsområdena Sandö och Revinge.  

En av säljarna på marknaden är Brandskyddsföreningen. Brandskyddsföreningen Sve-

rige är en ideell förening med inriktning på brandsäkerhet. Föreningens kommersiella 

verksamhet bedrivs i det helägda dotterbolaget Brandskyddsföreningen Service AB, 

som ovan betecknats BSAB. Brandskyddsföreningen omsatte år 2011 86 miljoner kr 

och hade 34 anställda. Brandskyddsföreningen har deltagit i alla de fem upphandlings-

omgångar MSB har genomfört av Räddningsinsats och vunnit vid ett flertal tillfällen, 

bl.a. har man tre gånger vunnit med RDM som genomförare vid Bysjöns övningsom-

råde. I alla de upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats där Brandskyddsför-

eningen har deltagit har man valt ett koncept där man samarbetar med de kommunala 

räddningstjänsterna för genomförandet av utbildningen Räddningsinsats. Enligt Brand-

skyddsföreningens upplägg står de kommunala räddningstjänsterna för instruktörer, 

brandövningsområde och förbrukningsmateriel under de platsbundna delarna av ut-

bildningen, delkurs 1 och 3, medan Brandskyddsföreningen står för sådant som di-

stansutbildningen, kursplan, scheman, utbildningsmateriel och all administrativ ser-

vice. Det är också Brandskyddsföreningen som lägger anbud och ansvarar för utbild-

ningen gentemot MSB.  

Niscayah har deltagit i samtliga upphandlingsomgångar som MSB hittills har gjort av 

utbildningen Räddningsinsats. Vid flera tillfällen har Niscayah vunnit upphandlingen i 

olika kursområden, bl.a. med Västerås som övningsfält. Niscayah har inga egna brand-
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övningsområden. Tidigare genomförde Niscayah utbildningen Räddningsinsats med 

huvudsakligen egen utrustning och personal. Men sedan Niscayah under 2012 överlät 

en del av sin verksamhet till Securitas har man använt Securitas som underentreprenör 

vid genomförandet av utbildningen Räddningsinsats. 

Den sista säljaren på marknaden är Swedish Rescue Training Center i Skövde AB som 

är ett dotterbolag till Autokaross i Floby AB. Under 2011 omsatte de 12 miljoner kr 

och hade 11 anställda. Swedish Rescue Training Center hyr och disponerar Rädd-

ningsverkets tidigare övningsområde i Skövde. Bolaget har deltagit i alla upphand-

lingsomgångar som hittills varit av utbildningen Räddningsinsats och har genomfört 

utbildningen på sitt övningsområde i Skövde vid ett flertal tillfällen. Fram till 2012 

lämnade bolaget endast anbud med sitt eget brandövningsområde i Skövde. Men under 

hösten 2012 la man för första gången anbud även med andra områden, bl.a. ett vin-

nande anbud med ett brandövningsområde i Karlstad. 

De tre nämnda företagen och MSB utgör de nu verksamma huvudaktörerna på mark-

naden för utbildningen Räddningsinsats. Det finns också vissa företag som endast ver-

kar som underentreprenörer och alltså inte lämnar egna anbud. Tidigare har det även 

funnits andra anbudsgivare, t.ex. Jensen Education. Men detta bolag har aldrig vunnit 

några upphandlingar och har på senaste tiden inte heller deltagit i några upphandlingar 

av utbildningen Räddningsinsats. 

Den relevanta geografiska marknaden  

Eftersom MSB är den enda köparen av utbildningen Räddningsinsats får MSB:s prefe-

renser och efterfrågemönster en avgörande betydelse vid avgränsningen av den rele-

vanta geografiska marknaden. Utbildningen Räddningsinsats syftar till att tillgodose de 

kommunala räddningstjänsternas behov av utbildning av deltidsbrandmän. MSB:s ef-

terfrågan är därför delvis styrd av det behov de kommunala räddningstjänsterna anmä-

ler till MSB. MSB lägger det anmälda behovet till grund för hur många kurser som ska 

anordnas under det kommande året, dels de som upphandlas i mellersta Sverige, dels 

de som anordnas i egen regi i norra och södra Sverige. MSB strävar efter att kurserna 
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ska anordnas så nära behovet som möjligt – helst inom 50 kilometers resväg så att del-

tagarna i möjligaste mån kan bo hemma under kursperioderna. Genom att studera re-

dan genomförda upphandlingar kan man se hur MSB:s efterfrågan tar sig uttryck i 

praktiken. Vid en genomgång av upphandlingarna ser man att de alla har delats upp i 

separata kursområden utan geografisk överlappning. Eftersom målet avser RDM:s väg-

ran att ge Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde i Borlänge är utgångspunkten 

för den geografiska marknadsavgränsningen att den geografiska marknaden ska inklu-

dera Borlänge.  

I det följande illustreras hur MSB:s kursområden har varit utformade i de hittills ge-

nomförda upphandlingarna. Endast de kursområden där Borlänge har ingått redovisas. 

I den första upphandlingen utgjordes kursområdet av södra Dalarnas län. I den andra 

upphandlingen utgjordes kursområdet av tre sammanhängande län, nämligen Dalarnas, 

Västmanlands och Uppsala län. I den tredje upphandlingen utgjordes området återigen 

av tre sammanhängande län, men denna gång Dalarnas, Västmanlands och Gävleborgs 

län. I den fjärde upphandlingen, den som genomfördes under försommaren 2011, ut-

gjordes området av Dalarnas och Gävleborgs län, som alltså ligger inom det område 

som tidigare upphandlingar omfattat. I den senaste upphandlingen som genomfördes 

under hösten 2012 kombinerades Dalarnas och Västmanlands län. Kursområdet ligger 

inom det område tidigare upphandlingar har omfattat. Området framgår av MSB:s av-

ropsförfrågan i upphandling SB 19163-2. 

De geografiska kursområden där Borlänge ingår har omfattat ett halvt upp till tre sam-

manhängande län och de län som har ingått är Dalarnas, Gävleborgs, Västmanlands 

och Uppsalas län. Vid de två senaste upphandlingarna har kursområdet omfattat två 

län. Sett till MSB:s strävan efter att hålla utbildningarna så nära behovet som möjligt 

och de hittillsvarande kursområdenas storlek och utformning framstår det som osanno-

likt att Borlänge skulle ingå i en kombination av fler än tre län. Men det kan inte ute-

slutas att Borlänge skulle kunna kombineras ihop med andra län än vad som har skett i 

de hittillsvarande upphandlingarna. Att Borlänge skulle kombineras ihop med länen 

Jämtland eller Västernorrland är dock osannolikt eftersom dessa län ligger inom det 

område där MSB genomför utbildningen Räddningsinsats i egen regi. Hittills är det 
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inte heller något av dessa län som har ingått i en upphandling av utbildningen Rädd-

ningsinsats. 

RDM har argumenterat för att även Stockholms län ska ingå i den relevanta geogra-

fiska marknaden. Det blir då två kursområden. Dalarnas och Uppsala län möts endast i 

en punkt, som ligger mitt ute i vattnet. Det är inte rimligt att ett kursområde skulle vara 

utformat på det viset. Med en sådan utformning av kursområdet är det dessutom svårt 

att möta MSB:s önskemål om att utbildningen ska hållas nära behovet och medföra 

korta ressträckor för deltagare. Stockholms län kan alltså inte ingå i den relevanta geo-

grafiska marknaden. 

Även Västra Götaland och Östergötland ligger för långt bort från Borlänge för att 

kunna ingå i en kombination med Dalarnas län. Stockholms, Västra Götalands eller 

Östergötlands län har heller aldrig kombinerats ihop med Dalarnas län i en upphand-

ling av utbildningen Räddningsinsats. Om man tar alla dessa möjliga och rimliga kom-

binationer gemensamt når man den avgränsning som Konkurrensverket funnit i ären-

det. Den geografiska marknaden utgörs som störst av upp till tre sammanhängande län 

där Dalarnas län ingår. De län som kan komma i fråga, utöver Dalarnas län, är Gävle-

borg, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Örebro och Värmland. 

Konkurrensbegränsningen 

En leverantör som vill vara verksam på marknaden för utbildningen Räddningsinsats 

måste delta i en av MSB:s upphandlingar. Upphandlingarna har hittills varit uppdelade 

i geografiskt skilda kursområden. Storleken på kursområdena har varierat från ett halvt 

län upp till som störst tre sammanhängande län. För att kunna vinna en upphandling 

avseende ett sådant geografiskt kursområde krävs att leverantören har tillgång till ett 

kvalificerat brandövningsområde som är geografiskt placerat inom kursområdet.    

Brandövningsområdet måste dessutom uppfylla de specifika krav MSB ställer i relat-

ion till utbildningen Räddningsinsats. En anbudsgivare som inte kan styrka tillgång till 

ett sådant brandövningsområde kommer att få sitt anbud förkastat. En leverantör som 

vill vara verksam på marknaden för Räddningsinsats måste således ha garanterat till-
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träde till ett kvalificerat brandövningsområde som uppfyller kraven för utbildningen 

Räddningsinsats och är geografiskt beläget inom det kursområde anbudet avser. 

Alla kvalificerade brandövningsområden uppfyller inte de specifika krav som MSB 

ställer. I vissa fall kan det vara möjligt för leverantören att göra egna investeringar så 

att det kvalificerade brandövningsområdet uppfyller de krav som ställs. Det var t.ex. 

fallet när Niscayah i december 2010 vann upphandling SB-15214 med ett brandöv-

ningsområde i Västerås. Det förekommer också att anbud blir underkända p.g.a. att 

MSB bedömer att det angivna brandövningsområdet inte uppfyller myndighetens krav. 

Utöver detta ställer MSB krav på att en anbudsgivare utan eget brandövningsområde 

bifogar ett intyg om tillträde till ett brandövningsområde under de veckor då utbild-

ningen ska genomföras. Om anbudsgivaren inte kan bifoga ett sådant intyg till anbudet 

kommer det att förkastas. 

Det är dyrt att anlägga ett brandövningsområde som har den övningsinfrastruktur och 

de övriga faciliteter som krävs för att kunna genomföra utbildningen Räddningsinsats. 

Den investering som krävs ligger åtminstone i 10 till 20 miljonersklassen. Västra 

Sörmlands Räddningstjänst har nyligen anlagt brandövningsområdet Flamman. Den 

totala kalkylerade kostnaden för Flamman var drygt 13 miljoner kr i december 2010. 

Ett annat exempel på ett relativt nyligen anlagt brandövningsområde är Fillan i 

Sundsvall som färdigställdes 2006. Sundsvalls kommun investerade 22,7 miljoner kr i 

brandövningsområdet Fillan. 

Förutom att det är dyrt att anlägga ett brandövningsområde är det dessutom föga troligt 

att investeringen kan återvinnas vid ett eventuellt utträde från marknaden. När det gäl-

ler offentligt ägda brandövningsområden kan en betydande del av kapaciteten utnyttjas 

för skattefinansierad verksamhet som bedrivs utan att ha konkurrensutsatts genom 

upphandling. Detta bidrar till att uppnå skalfördelar i verksamheten. En privat aktör 

som anlägger ett brandövningsområde kommer att vara tvungen att konkurrera om all 

skattefinansierad verksamhet och kommer därmed ha svårare att nå samma effektivitet 

och beläggningsgrad som offentligt ägda aktörer kan nå.  
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Eftersom MSB:s kursområden varierat något mellan de olika upphandlingar som hit-

tills genomförts finns det en risk att ett privat brandövningsområde som anläggs för att 

klara kraven för utbildningen Räddningsinsats visar sig vara illa placerat i förhållande 

till de geografiskt indelade kursområden som efterfrågas vid en framtida upphandling. 

Mot bakgrund av det anförda finns det låga om ens några företagsekonomiska incita-

ment att anlägga ett brandövningsområde för att genomföra utbildningen Räddningsin-

sats. Så länge de offentligt ägda och med offentliga medel finansierade brandövnings-

områdena har ledig kapacitet är det dessutom inte samhällsekonomiskt rimligt att an-

lägga nya brandövningsområden. I Sverige finns totalt cirka 20 brandövningsområden 

som skulle kunna nyttjas för utbildningen Räddningsinsats. Nästan alla dessa brandöv-

ningsområden är offentligt ägda och disponeras av kommunala räddningstjänster. Det 

gör att det i princip är nödvändigt med tillgång till offentligt ägda brandövningsområ-

den för att kunna vara verksam på marknaden för utbildningen Räddningsinsats. 

Domsbilaga 1 är en bild som illustrerar de yttersta gränserna för den i målet relevanta 

geografiska marknaden och de fem kvalificerade brandövningsområden som är lokali-

serade inom detta område.  

Förutom Bysjöns övningsområde i Borlänge finns det ett i Avesta, ett i Uppsala, ett i 

Västerås och ett i Karlstad. Samtliga disponeras av kommunala räddningstjänster. Det 

krävdes dock kompletteringar av brandövningsområdet i Västerås för att Niscayah 

skulle kunna använda det för utbildningen Räddningsinsats. Vidare har brandövnings-

området i Avesta över huvud taget aldrig använts eller bedömts av MSB när det gäller 

kraven i utbildningen Räddningsinsats.  

Eftersom de fem brandövningsområdena är spridda över fyra olika län och kursområ-

dena aldrig omfattar mer än tre sammanhängande kommer aldrig mer än maximalt fyra 

brandövningsområden att kunna vara aktuella i en enskild upphandling. Om de kom-

munala räddningstjänsterna i Uppsala, Västerås, Karlstad och Avesta bestämde sig för 

att neka Niscayah tillträde till sina brandövningsområden skulle Niscayah vara helt 

utestängt från marknaden för utbildningen Räddningsinsats.  
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Vilket brandövningsområde en anbudsgivare får tillträde till har stor betydelse för den-

nes incitament och möjligheter att utforma ett konkurrenskraftigt anbud. Att lämna ett 

anbud i en upphandling är förenat med kostnader, särskilt när det gäller något så kom-

plext som att anordna utbildningen Räddningsinsats. Det är många olika parametrar 

som ska vägas in och anbudsgivaren måste bl.a. säkra tillgång till ett kvalificerat   

brandövningsområde med de faciliteter som krävs för utbildningen Räddningsinsats. 

Om anbudsgivaren ska lämna in ett anbud med ett brandövningsområde som inte tidi-

gare använts eller godkänts av MSB för utbildningen Räddningsinsats krävs dessutom 

att anbudsgivaren förutom att säkra tillträde till området själv utvärderar huruvida 

brandövningsområdet uppfyller de krav MSB ställer. Om det inte gör det, måste an-

budsgivaren se över möjligheterna att komplettera så att kraven uppfylls, precis som 

Niscayah gjorde när bolaget lämnade anbud med brandövningsområdet i Västerås. 

Detta utgör ett merarbete för anbudsgivaren jämfört med att lämna anbud med ett 

brandövningsområde som redan har godkänts och använts. Dessutom finns alltid ris-

ken att MSB gör en annan bedömning och underkänner brandövningsområdet, varvid 

anbudet förkastas. 

Ju större anbudsgivaren bedömer att risken är för att ett tilltänkt brandövningsområde 

ska underkännas, desto mindre är naturligtvis incitamentet att lämna ett anbud i upp-

handlingen. Om anbudsgivaren i stället kan lämna anbud med ett brandövningsområde 

som Bysjön, som både har godkänts och använts för anordnande av utbildningen 

Räddningsinsats, minimeras den risken. De kvalificerade brandövningsområden som är 

lokaliserade på den i målet relevanta geografiska marknaden är vitt spridda. Avståndet 

mellan Borlänge och Karlstad är ungefär 200 km och tar cirka 3,5 timmar att köra. 

Avståndet mellan Borlänge och Uppsala är ungefär 160 km och tar cirka 2,5 timmar att 

köra. Avståndet mellan Borlänge och Västerås är ungefär 130 km och tar cirka 2 tim-

mar att köra. Beroende på var den personal och den materiel som är aktuell för genom-

förandet av utbildningen är lokaliserad kan det därmed finnas betydande skillnader 

mellan att få tillträde till det brandövningsområde som ligger bäst till i förhållande till 

de egna resurserna och ett andrahandsval. 
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Det föreligger också betydande kvalitativa skillnader mellan olika brandövningsområ-

den. Brandövningsområdet i Västerås kunde inte användas för utbildningen Rädd-

ningsinsats utan att först kompletteras med bl.a. toaletter, duschar och omklädnings-

rum. Det behövs inga kompletteringar för att kunna anordna utbildningen vid Bysjöns 

övningsområde. Det kommer nästan alltid vara enklare och mer kostnadseffektivt för 

en anbudsgivare att använda ett brandövningsområde som inte behöver kompletteras 

än ett som behöver kompletteras. Det ligger dessutom i sakens natur att många av 

dessa kompletteringar kommer vara av provisorisk natur och det kommer därför vara 

svårt att dra full nytta av dem vid senare upphandlingar. Det kan också konstateras att 

bara för att två brandövningsområden uppfyller de krav som ställs för anordnande av 

utbildningen Räddningsinsats innebär det inte att de är likvärdiga. 

Eftersom nästan alla kvalificerade brandövningsområden disponeras av kommunala 

räddningstjänster är de normalt utformade för att möta sin räddningstjänsts krav på 

övnings- och utbildningsmöjligheter. De kraven ser olika ut i olika delar av landet och 

beror bl.a. på geografin, förekomsten av industrier och andra lokala förutsättningar 

inom det område som betjänas av den egna räddningstjänsten. Alla brandövningsom-

råden är dessutom inte lika gamla, och de har haft olika budget. Vissa är mer slitna och 

andra är mindre slitna. Vissa har äldre utrustning och andra har modern utrustning. 

Något har nyligen investerat i övningsinfrastruktur för varm rökdykning medan ett 

annat har nya lektionssalar och duschutrymmen. Räddningstjänster med god ekonomi 

och stort utbildningsbehov kan ha övningsområden med toppmodern utrustning, me-

dan andra räddningstjänster med lägre utbildningsbehov eller sämre ekonomi kanske 

har fått nöja sig med lägsta godtagbara nivå på sina brandövningsområden. Gemen-

samt för alla brandövningsområden är dock att de inte har uppförts utifrån kraven i 

utbildningen Räddningsinsats. Även om de olika brandövningsområdena uppfyller 

minimikraven i upphandlingen, kommer de således ändå att vara olika väl lämpade för 

att genomföra utbildningen Räddningsinsats på bästa sätt. Anbudsgivarnas möjligheter 

att lägga så bra anbud som möjligt och att anordna så bra kurser som möjligt påverkas 

alltså av vilket brandövningsområde de får tillträde till. 
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Det finns inget märkbarhetsrekvisit kopplat till 3 kap. 27 § konkurrenslagen. Det räck-

er med att en snedvridning eller ett hämmande av konkurrensen är av någon betydelse 

för att ett förbud ska kunna meddelas. Konkurrensbegränsningen i detta fall uppfyller 

det rekvisitet. Om MSB väljer en snäv utformning av kursområden kan det mycket väl 

hända att Bysjön blir det enda brandövningsområdet inom kursområdet som kan upp-

fylla MSB:s krav för utbildningen Räddningsinsats. I så fall innebär en tillträdesvägran 

att konkurrenter till RDM och Brandskyddsföreningens gemensamma samarbete effek-

tivt utestängs. Men även med vitt utformade kursområden, omfattande tre samman-

hängande län, kommer en tillträdesvägran att tvinga de anbudsgivare som helst vill 

använda Bysjöns övningsområde till att i stället lämna anbud med ett andrahandsval, 

under förutsättning att inte någon av de andra kommunala räddningstjänsterna också 

vägrar tillträde till sitt brandövningsområde och det i stället blir ett tredjehandsval. 

Med hänsyn till de kvalitativa skillnader som föreligger mellan de olika brandövnings-

områdena på den relevanta marknaden och deras geografiska avstånd från varandra 

framstår det som helt uteslutet att en tillträdesvägran inte skulle vara av någon bety-

delse för en anbudsgivares möjligheter att lämna ett så bra anbud som möjligt. Om en 

anbudsgivare regelmässigt måste lägga anbud med ett brandövningsområde som är ett 

andrahands- eller tredjehandsval kommer anbudsgivarens konkurrenskraft att minska 

och på sikt sannolikt även incitamentet att vara kvar på marknaden. Om anbudsgivare 

regelmässigt förhindras att lämna så bra anbud som möjligt kan det dessutom leda till 

att de vinnande anbuden inte blir lika bra för MSB som de annars skulle kunna vara, 

antingen p.g.a. att utbildningarna blir onödigt dyra eller p.g.a. att deltidsbrandmännen 

får sämre utbildningar än de annars skulle kunna få. Det blir därför betydelsefullt även 

för MSB att anbudsgivare inte bara får tillgång till ett brandövningsområde, utan även 

att de får tillgång till rätt brandövningsområde. Slutsatsen är att RDM:s vägran att ge 

Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde snedvrider och hämmar konkurrensen på 

marknaden för utbildningen Räddningsinsats. 

Försvarbarhet från allmän synpunkt 

RDM:s argument för varför det skulle vara försvarbart från allmän synpunkt att neka 

Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde är inte hållbara. Det finns kapacitet att 
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producera betydligt fler utbildningstimmar vid Bysjöns övningsområde. Det föreligger 

således inte någon generell kapacitetsbrist vid Bysjöns övningsområde. Det har inte 

heller förelegat någon kapacitetsbrist vid de tillfällen för vilken Niscayah bett om till-

träde till Bysjöns övningsområde. Vid samtliga tillfällen för vilka Niscayah har bett 

om tillträde för att kunna genomföra utbildningen Räddningsinsats har RDM reserverat 

kapacitet på Bysjön just för genomförande av den utbildningen. Kapaciteten har RDM 

reserverat till förmån för sitt samarbete med Brandskyddsföreningen. RDM:s reserva-

tion av kapacitet för egen del har inte utgjort något hinder mot att ge även Niscayah 

tillträde i de aktuella upphandlingarna. Alla anbudsgivare som vill lämna anbud med 

ett visst brandövningsområde behöver garanterat tillträde till det brandövningsområdet.  

Det kan alltså hända att fler anbudsgivare ber om garanterat tillträde till samma brand-

övningsområde för att där kunna genomföra utbildningen Räddningsinsats under en 

viss period som är samma för alla. Men eftersom upphandlingarna av utbildningen 

Räddningsinsats är uppdelade i ömsesidigt uteslutande geografiska kursområden är det 

bara en av anbudsgivarna, nämligen vinnaren, som faktiskt kan utnyttja tillträdet till 

brandövningsområdet. Om RDM skulle garantera Niscayah tillträde till Bysjöns öv-

ningsområde motsvarande den kapacitet som reserverats för det egna samarbetet med 

Brandskyddsföreningen finns det alltså ingen risk att det skulle inverka på RDM:s och 

Brandskyddsföreningens möjligheter att genomföra utbildningen om det gemensamma 

anbudet vinner. Om det i stället är Niscayah som vinner upphandlingen frigörs helt 

plötsligt all den kapacitet RDM har reserverat för sitt anbud med Brandskyddsför-

eningen. Under alla förhållanden kan det inte anses att RDM p.g.a. kapacitetsbrist har 

varit förhindrat att garantera Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde för genom-

förandet av utbildningen Räddningsinsats. Tvärtom visar RDM:s samarbete med 

Brandskyddsföreningen tydligt att det vid de aktuella upphandlingarna faktiskt har 

funnits tillräcklig kapacitet ledig vid Bysjöns övningsområde för att genomföra utbild-

ningen Räddningsinsats där. 

RDM har påstått att man trott att Niscayahs förfrågan har avsett upplåtelse av hela 

Bysjöns övningsområde och att det är därför det inte har funnits kapacitet att tillgodose 

Niscayahs önskemål om tillträde till Bysjöns övningsområde. Det saknas fog för den 
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inställningen. När RDM reserverade kapacitet för det egna anbudet tillsammans med 

Brandskyddsföreningen måste RDM ha gjort en egen bedömning av vilka faciliteter 

som behövdes och vilka faciliteter som inte behövdes för att genomföra utbildningen 

Räddningsinsats. Det är oförklarligt hur RDM efter att ha gjort den bedömningen 

skulle kunna tro att en kommersiell aktör som Niscayah skulle vilja hyra hela Bysjöns 

övningsområde och alltså betala även för de faciliteter som inte behövs för att genom-

föra av utbildningen Räddningsinsats. Niscayahs förfrågningar har inte heller på något 

sätt antytt att Niscayah har velat hyra hela fältet. Av Niscayahs förfrågan t.ex. från i 

mars 2010 framgår att Niscayah har varit flexibelt och framför allt att tillträdesbegäran 

inte har avsett hela Bysjöns övningsområde. Om den hade gjort det hade det t.ex. inte 

funnits något behov av att diskutera schema och tidpunkter vid ett senare skede.  

RDM har vidare påstått att gällande arbetsmiljölagstiftning omöjliggör en upplåtelse 

av Bysjöns övningsområde till Niscayah i enlighet med Niscayahs önskemål. RDM har 

härvid hänvisat till det så kallade samordningsansvaret enligt 3 kap. 7 d och e §§ ar-

betsmiljölagen och även till 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen. Konkurrensverket tillbakavi-

sar påståendet att arbetsmiljölagen omöjliggör för RDM att upplåta Bysjöns övnings-

område till Niscayah. Samordningsansvaret går ut på att förhindra att arbeten som ut-

förs av anställda till en arbetsgivare orsakar skador, eller risker för skador, för andra 

arbetsgivares personal som arbetar på samma arbetsställe. I samordningsansvaret lig-

ger också att informera entreprenörer och andra som kommer in på arbetsplatsen om de 

risker som finns där. Men även om det på en gemensam arbetsplats finns en samord-

ningsansvarig behåller respektive arbetsgivare sitt normala ansvar för de egna arbets-

tagarnas arbetsmiljö. Till skillnad från vad RDM tycks göra gällande innebär samord-

ningsansvaret således inte att den samordningsansvarige tar över någon del av det an-

svar enligt arbetsmiljölagen som någon annan arbetsgivare har för sina anställda. Det 

ansvar RDM har enligt 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen för att se till att fasta anordningar 

m.m. på Bysjöns övningsområde är utrustade med adekvata skyddsanordningar påver-

kas inte av om det är RDM:s eller någon annans personal som utför arbete på området. 

När det gäller andra hyrestagare än Niscayah har RDM inte ansett att arbetsmiljölagen 

omöjliggör uthyrning av Bysjöns övningsområde utan krav på att riskfyllda övningar 

ska ledas av RDM:s personal.  

28



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-01-30 

T 7924-11 

Avdelning 5  

 

Av kravspecifikationen i MSB:s upphandling av övningsfält framgår att de enda per-

sonella resurser som efterfrågas är servicemän. Det framgår vidare att anbudsgivaren 

är välkommen att även redovisa icke efterfrågad, men möjligen ändå intressanta, resur-

ser som denne skulle kunna bistå med utöver vad som ingår i anbudet. Det har RDM 

gjort i sitt anbud genom att ange att det inom RDM finns en personalstyrka som vid 

behov kan omfördelas för att bistå i samband med övningar och utbildningar. Detta 

innebär dock inte att RDM därmed skulle ha rätt att kräva att MSB eller MSB:s unde-

rentreprenörer ska använda RDM:s personal som instruktörer vid avrop enligt ramavta-

let. Vidare framgår av förfrågningsunderlaget att RDM inte bara har godtagit att MSB 

hyr Bysjöns övningsområde utan att nyttja RDM:s lärare och instruktörer. RDM har 

även godtagit att andra aktörer anlitade av MSB ska ha rätt att genomföra utbildningar 

på Bysjön utan att anlita RDM:s lärare och instruktörer. Inte något av de argument 

RDM framfört är sådant att RDM:s agerande skulle kunna anses försvarbart från all-

män synpunkt. RDM bör därför enligt 3 kap. 27 och 28 §§ konkurrenslagen förbjudas 

att vägra Niscayah tillträde till Bysjöns brandövningsområde. Eftersom RDM lätt kan 

kringgå ett förbud mot att vägra Niscayah tillträde t.ex. genom att såsom försommaren 

2011 medge tillträde först när tillträdet inte längre behövs, eller genom att endast ge 

tillträde på orimliga villkor, finns det anledning att enligt 3 kap. 29 § konkurrenslagen 

utsträcka förbudet till att omfatta även förfaranden som väsentligen överensstämmer 

med att vägra Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde. För att förbudet ska bli 

effektivt bör det förenas med vite. 

Konkurrensverket tillbakavisar även RDM:s påstående om att det skulle strida mot 

regeringsformen att meddela det förbud som Konkurrensverket har yrkat på. 

Vitet  

Vitets storlek ska sättas så högt att det inte blir ekonomiskt fördelaktigt för RDM att 

bryta mot förbudet. Vid de fyra tillfällen under hösten 2009 till våren 2011 som RDM 

samarbetade med Brandskyddsföreningen om att anordna utbildningen Räddningsin-

sats gav det RDM intäkter om ca 1,4 miljoner kr per tillfälle eller drygt 5,5 miljoner kr 

totalt under den perioden. Om RDM vägrar Niscayah tillträde till Bysjöns brandöv-
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ningsområde minskar Niscayahs förutsättningar att lämna ett konkurrenskraftigt an-

bud. Ju mindre kursområdet är i den aktuella upphandlingen desto mer minskar 

Niscayahs möjlighet att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Om kursområdet är till-

räckligt litet kommer Niscayah helt utestängas från möjligheten att konkurrera. En till-

trädesvägran har således potential att öka chanserna för att RDM och Brandskyddsför-

eningen vinner upphandlingen utan att de för den skull behöver förbättra sitt anbud 

genom att exempelvis pressa priset. Om RDM och Brandskyddsföreningens anbud 

vinner upphandlingen ger det RDM intäkter om ca 1,4 miljoner kr per kurstillfälle. 

Även RDMs omsättning, ca 102 miljoner kr 2011, talar för att vitet inte får sättas för 

lågt. Till detta kommer att marknaden för utbildningen Räddningsinsats nyligen har 

konkurrensutsatts. Under det att marknaden tar sin form är det extra viktigt att värna 

om att marknadsutvecklingen inte hämmas och att konkurrensen inte snedvrids. Allt 

detta sammantaget bedöms ett vite om minst 1 miljon kr som skäligt. Det bör förmå 

RDM att efterleva förbudet. 

 

RDM 

 

Kort bakgrund 

Överlåtelsen och namnändringen av Niscayah som Konkurrensverket beskrivit vitsor-

das. Det företag som hyrde Bysjön för anordnande av utbildning inom ramen för rädd-

ningsgymnasiet var dock inte Niscayah, utan Förebygget Brandskydd Sverige AB   

(nedan Förebygget). Förebygget är dock ett annat företag än Niscayah. Förebygget har 

ett annat organisationsnummer. Niscayah är dess moderbolag. Niscayah har huvudkon-

tor i Stockholm och platskontor i Skarpnäck och Arlanda. Vidare har Niscayah lokal-

kontor i Gävle, Örebro, Borlänge, Västerås och Uppsala. Det bör noteras att Niscayahs 

omsättning om 1,4 miljarder kr gäller den svenska marknaden. RDM:s budget omfattar 

totalt 100 miljoner kr. Beloppet gäller främst anläggningsverksamhet som är reglerad 

enligt lag. Ungefär 96 procent av budgeten avser anslagsverksamhet. Det som inte är 

anslagsverksamhet är ungefär 6 miljoner kr. Det är således snarare 6 miljoner kr som 

utgör RDM:s omsättning.  
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Kommunalt självstyre 

RDM bedriver räddningstjänst genom det kommunalförbund som bildats av kommu-

nerna Falun, Säter, Borlänge och Gagnef kommun. Den verksamhet som RDM bedri-

ver utgör sådan räddningstjänst som omfattas av den kommunala kompetensen och 

som en kommun är skyldig att bedriva (2 kap. 1 § och 3 kap. 20 § kommunallagen 

samt 3 kap. 7 § lag om skydd mot olyckor). Enligt den politiska vision som RDM har 

att följa ska RDM verka för att boende och framför allt personal inom kommunerna 

blir utbildade i att förhindra olyckor och begränsa dess följder. Vad gäller personal är 

syftet att 2 000 anställda årligen ska utbildas under perioden 2011-2014. Vidare ska det 

som RDM genomför ha anknytning till lagen om skydd mot olyckor. Att RDM har 

möjlighet att bedriva den aktuella typen av verksamhet inom den kommunala kompe-

tensen beror på att den drivs utan vinstsyfte (till självkostnadspris) och går ut på att 

tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen 

(2 kap. 7 § kommunallagen).  

 

Den i målet aktuella utbildningen, Räddningsinsats, innefattar en viktig del i den typ 

av utbildning som RDM är skyldig att genomföra i enlighet med den ovan redogjorda 

politiska visionen. De i RDM anställda brandmännen får genom sitt deltagande i 

Räddningsinsats värdefull utbildning som medför kompetenshöjning av den kommu-

nala personalen och därmed organisationens samlade kompetens.  

 

Stundtals finns en viss överkapacitet på Bysjön. Sådan överkapacitet kan finnas någon 

enstaka dag under en och samma månad och i övrigt under del av dag eller i ett par 

timmar. Bysjön kan således upplåtas till annan, men beslutanderätten ligger hos kom-

munen enligt kommunallagen och skyddas av grundlagens regel om det kommunala 

självstyret. Åläggande av förbud att neka Niscayah tillträde till Bysjön skulle därför 

inverka på det kommunala självstyret på ett inte godtagbart vis. 

 

Egendomsskyddet 

Bysjön ägs av Borlänge kommun. Den av Konkurrensverket förda talan, att RDM ska 

bli skyldigt att låta Niscayah nyttja Bysjöns räddningsområde, skulle innebära en in-
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skränkning i Borlänge kommuns egendomsskydd. Det är inte i målet fråga om ett an-

geläget allmänt intresse som medför att rätt att inskränka egendomsskyddet föreligger. 

 

Säljverksamhet 

RDM bedriver inte någon säljverksamhet av ekonomisk eller kommersiell natur samt 

hyr inte ut Bysjön på rent kommersiell basis. Endast en mycket liten del av den verk-

samhet som sker på Bysjöns övningsområde avser annan verksamhet än myndighets-

utövning. Den mindre uthyrning av lokal på Bysjön som sker från tid till annan – med 

undantag av Räddningsinsats – sker till verksamheter som bedrivs inom de kommuner 

som är medlemmar i RDM och avser närmast ett fullgörande av skyldigheterna i 3 kap. 

lag om skydd mot olyckor att förebygga olyckor inom de kommuner som är medlem-

mar i RDM. 

 

Det är korrekt att RDM avseende Räddningsinsats agerat underleverantör till Brand-

skyddsföreningen. Nyttjandet av Bysjön har dock som nyss nämnts skett som ett led i 

kompetensutvecklingen av RDM:s personal och den intäkt som erhållits ryms inom 

uttaget av den självkostnad som RDM enligt kommunallagen är berättigad till.  

 

Bysjöns övningsområde utgör inte sådan nödvändig infrastruktur som krävs för att 

åtgärd i enlighet med 3 kap 27 § konkurrenslagen ska kunna aktualiseras. Sådan infra-

struktur som omfattas är t.ex. järnvägar, elnät och liknande för samhället oumbärlig 

infrastruktur som i förhållande till investeringskostnader inte kan förväntas bekostas av 

annan än det allmänna. Det finns ett 20-tal liknande brandövningsområden i Sverige 

som dessutom ägs och drivs av olika juridiska personer. Bysjön kan därför inte omfat-

tas av en åtgärd enligt nu åberopade bestämmelse.  

 

RDM:s agerande under förfrågningar 

Niscayah har kommit med begäran om att hyra – som det har uppfattats – hela Bysjön, 

vilket skulle avskära RDM:s samtidiga och parallella nyttjande. Av förfrågan framgår 

att Niscayah i princip krävt intyg att Niscayah har rätt till hela området samt att svar 

önskats i princip omedelbart. De perioder som Niscayahs förfrågningar avsåg omfatta-
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des av redan inplanerad verksamhet som omöjliggjorde ett efterkommande av Niscay-

ahs begäran om förhyrning av hela Bysjön. Även om Niscayahs begäran skulle ha av-

sett del av Bysjön skulle problem ha uppstått beroende på RDM:s samordningsansvar 

avseende Bysjön. Vid de specifika perioder då Niscayah har begärt att få hyra Bysjön 

förelåg kapacitetsbrist oaktat att det sett över tid kan finnas kapacitetsöverskott. I likhet 

med många andra samhällsresurser finns önskemål om nyttjande under samma peri-

oder. 

  

RDM kan inte upplåta hela eller delar av Bysjön med mindre än att garantier kan erhål-

las för RDM:s egen verksamhet. Niscayahs förfrågan har inte möjliggjort detta. RDM 

har vid genomförande av de praktiska delarna av yrkesutbildningen Räddningsinsats 

”pusslat” för att minimera störningarna i RDM:s egentliga verksamhet på övningsom-

rådet, vilket möjliggjort ett samtidigt nyttjande. Arbetet med övningar för egen rädd-

ningstjänstpersonal och utbildning av övrig kommunal personal bedrivs primärt på 

vardagar (måndagar till och med torsdagar). Räddningstjänstpersonalen övar under 

hela året, medan utbildningar och övningar med övrig kommunal personal är koncen-

trerad under perioderna februari till och med maj samt september till och med novem-

ber. Det förekommer att Bysjön samtidigt har två till fyra verksamheter inplanerade, 

vilket ställer särskilda krav på samordning för att upprätthålla säkerheten på området.  

 

Dessutom måste överkapacitet i tillgång till övningsområde föreligga för att ha bered-

skap att med kort varsel kunna förlägga övningar dit eller öka övningsmängden. Detta 

illustreras av den faktiska händelse som inträffade sommaren 2011 i samband med att 

övningshuset vid brandstationen i Falun dömdes ut av skyddsombudet. I ett slag ökade 

antalet övningsdagar bara för varma rökdykningar förlagda till Bysjön med 30 dagar 

under sommaren och hösten 2011.  

 

Niscayah har i samband med de i målet aktuella förfrågningarna om förhyrning inte 

satt sig i kontakt med RDM eller dess förbundsdirektör för att diskutera möjliga villkor 

och förutsättningar. Niscayah har inte ens försökt att medverka till att finna lösningar. 

Oaktat att Niscayah har förhyrt viss del av Bysjön vid tidigare tillfälle är det inte en 
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jämförbar situation, då tidigare uthyrning avsåg studieförberedande gymnasiekurser 

utan de särskilt farliga moment som ingår i yrkesutbildningen Räddningsinsats och 

avsåg enstaka tillfälle.  

 

RDM har varit förhindrad enligt gällande arbetsmiljölagstiftning att hyra ut hela 

Bysjön till Niscayah såsom Niscayah önskat. Vid utövande av verksamhet såsom kur-

sen Räddningsinsats, som innefattar farlig verksamhet såsom rökdykning m.m., upp-

står ett samordningsansvar, p.g.a. att särskilda risker kan uppstå då skilda verksamheter 

utförs samtidigt eller efter varandra. Det kan t.ex. vara så att Niscayahs arbetstagare 

(eller kursdeltagare) kan skadas till följd av en olycka i samband med en övning inom 

RDM:s verksamhet och vice versa. I syfte att undvika dylika skador krävs att det finns 

en samordningsansvarig som bl.a. svarar för skyldigheterna enligt arbetsmiljölagen; 

samordning för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall, allmänna skyddsanord-

ningar inrättas och underhålls samt allmänna skyddsregler för arbetsstället utfärdas och 

ansvaret för de speciella skyddsanordningar som kan behövas för ett visst eller vissa 

arbeten klargörs (3 kap. 7e § arbetsmiljölagen). 

 

Övningarnas farlighet och riskerna förknippade med den verksamhet som bedrivs inom 

Bysjön och inom kursen Räddningstjänst är av den art att samordningsansvaret inte 

kan delegeras för ifrågavarande verksamhet. RDM har tidigare inte heller delegerat 

samordningsansvaret vid användning av Bysjön inom Räddningsinsats. Angående på-

ståendet om att RDM skulle ha frångått detta ansvar genom upphandling gentemot 

MSB (hösten 2009) görs gällande att det av RDM:s anbud framgår att RDM garanterat 

att två personer alltid finns tillgängliga för service samt bistår vid övningar vid MSB:s 

nyttjande av resurserna. Rökdykning är en sådan typ av verksamhet som inte kan hand-

ledas av annan personal än RDM:s egen eftersom det krävs genuin och aktuell erfaren-

het från övning på Bysjön som gör att övningsledaren även i en situation när en övning 

går överstyr kan lösa situationen. Vid utbildningen Räddningsinsats ingår rökdykning 

såsom ett utbildningsmoment.  

 

34



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-01-30 

T 7924-11 

Avdelning 5  

 

 RDM kan, för det fall det skulle förekomma brister i samordningsansvaret, drabbas av 

föreläggande eller förbud med vite (7 kap. 7 § arbetsmiljölagen). Vidare kan den sam-

ordningsansvarige vid olycka eller händelse som framkallar fara för annan inträffar, 

hållas ansvarig straffrättsligt (3 kap. 10 § brottsbalken). Vidare kan RDM, om det 

skulle anses att RDM bedriver kommersiell uthyrningsverksamhet, åläggas företagsbot 

på upp till 10 miljoner kr.  

 

Rådighet över Bysjöns övningsområde  

RDM hyr enligt arrendeavtal den aktuella fastighet som Bysjöns övningsområde är 

belägen på. RDM kan inte utan Borlänge kommuns samtycke hyra ut hela området till 

annan eller sätta annan i sitt ställe. Utöver detta så nyttjar Borlänge kommun del av 

fastigheten i enlighet med beviljat tillstånd att deponera lätt kontaminerade jordmassor 

om 100 000 kubikmeter från det gamla industriområdet Norra Backa vid Kupolen i 

Borlänge med anledning av uppbyggnad av ett nytt handelsområde. Som en följd av 

detta gick 10-15 lastbilar i skytteltrafik mellan kl. 6 till 22 under perioden september 

till december 2011, vilket inkräktade på driften och verksamheten som RDM bedriver 

på Bysjön. Som synes finns deponin alltjämt kvar och den nyttjas kontinuerligt av Bor-

länge kommun. 

 

Särskilt om Niscayahs förfrågningar om tillträde till Bysjöns övningsområde 

RDM har inte vägrat Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde av konkurrensrätts-

liga skäl. Ursprungligen har RDM:s svar på Niscayahs förfrågan berott på, som ovan 

redogjorts för, att RDM uppfattat det som att Niscayah önskat hyra hela Bysjön och 

dessutom över längre tid. Någon sådan upplåtelse har inte kunnat erhållas utan Bor-

länge kommuns tillstånd. Den första förfrågan från Niscayah har kommit samma dag 

som anbud senast skulle ha givits in till MSB. Niscayah har efterfrågat svar inom en 

dag. Det faller på sin egen orimlighet att Borlänge kommun skulle ha kunnat hantera 

en dylik förfrågan på en dag. Borlänge kommuns handläggningsrutiner är sådana att 

det tar ca tre till fyra veckor innan en förfrågan kan besvaras med ett beslut. Rutinen är 

sådan att en förfrågan föredras för en ordförande (vanligtvis en till två veckor) och 

därefter undergår beslutshantering i nämnd, Finansutskott.  
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Vid Niscayahs förfrågningar efter första förfrågan har det i stället varit fråga om att 

RDM inte kunnat se, för det fall flera anbudsgivare skulle tilldelas olika delmoment av 

Räddningsinsats, hur hantering av Bysjöns olika delar skulle nyttjas av två anbudsgi-

vare på samma gång.  

 

Inför upphandling av Räddningsinsats våren 2011 har RDM med anledning av Niscay-

ahs förfrågan försökt få till stånd ett godkännande av Borlänge kommun. Att det p.g.a. 

kommunens handläggningsrutiner inte kunnat gå att erhålla ett beslut tidigare än vad 

som skett har RDM inte kunnat påverka. Niscayah har skickat förfrågan till RDM först 

den 26 maj 2011. Förfrågan har skickats ut den 9 maj 2011. För det fall Niscayah öns-

kat försäkra sig om ett svar i tid hade förfrågan kunnat ställas med mer tidsmarginal. 

RDM kan således inte lastas för tiden för när Niscayah framställt förfrågan. RDM har 

den 30 maj 2011 – fyra dagar efter mottagandet av Niscayahs förfrågan – tagit upp 

frågan om uthyrning i presidiet för RDM, som ställt sig positiva till en uthyrning. 

RDM har dessförinnan även lyft frågan till fastighetsägaren Borlänge kommun genom 

att boka en tid med Borlänge kommuns fastighetschef Ingrid Brolin den 7 juni 2011. 

Nämnda dag har RDM:s företrädare Leif Andersson sammanträffat med Ingrid Brolin 

– som tidigare aldrig hade besökt Bysjön – för att samtala om Niscayahs förfrågan. 

Bakgrunden till den relativa tidsutdräkten om en vecka var att det mellan den 30 maj 

2011 och den 7 juni 2011 inföll ett antal helgdagar med åtföljande ledigheter, dels 

Kristi himmelfärd, dels nationaldagen. Då Ingrid Brolin inte utan kommundirektörens 

godkännande velat behandla Niscayahs förfrågan har RDM på begäran av Ingrid Bro-

lin anmodats att, en andra gång, skicka över förfrågan till kommunen. Med anledning 

av handläggningstiden inom Borlänge kommun har det inte varit konstigt att något 

svar inte kunnat erhållas tidigare än vad som skett. Dessutom hade RDM under den 

aktuella perioden en hög arbetsbelastning mot bakgrund av omfattande arbete med att 

begära anslag från kommunerna som bildat RDM. Kommunen har godkänt uthyrning 

till Niscayah. Det har således inte varit fråga om en vägran att lämna Niscayah tillträde 

till Bysjöns övningsområde från RDM:s sida. RDM har gjort vad som stått till buds 

under de faktiska omständigheterna för att få ett svar så snart som möjligt.  
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RDM har inför upphandlingen Räddningsinsats kurs 2013 erbjudit Niscayah och flera 

andra aktörer (Brandskyddsföreningen och SRTC) tillgång till Bysjöns övningsområde 

under samma förutsättningar. Niscayah har dock valt att inte nyttja RDM:s erbjudande, 

utan valt att i sitt anbud ange brandövningsområdet i Västerås (Fågelbacken). Niscayah 

har även tilldelats uppdraget att leda kursen för Dalarnas/Västmanlands län med Väs-

terås som bas (kurs 2013-6). Det saknas således skäl att anta att RDM har för avsikt att 

fortsättningsvis neka Niscayah tillträde till Bysjöns övningsområde såsom Konkur-

rensverket gjort gällande. RDM har även nyligen haft kontakt med Niscayah avseende 

framtida samarbeten beträffande Räddningsinsats. 

 

Påstådd konkurrensbegränsning 

Niscayah har såvitt RDM erfarit haft tillgång till övningsområden vid samtliga upp-

handlingar. Niscayah är verksamt inom flertalet av de områden som upphandlingar 

gjorts inom. Redan i samband med den första upphandlingen hade Niscayah tillgång 

till ett kvalificerat övningsområde inom den relevanta marknaden genom överens-

kommelse med Södra Dalarna Räddningstjänstförbund (SDR) om nyttjande av dess 

övningsområde i Avesta som motsvarar uppställda krav i förfrågningsunderlaget be-

träffande Räddningsinsats. Niscayah har under år 2011 även haft tillgång till övnings-

området i Västerås (Fågelbacken) som likaledes utgör ett kvalificerat övningsområde 

inom den relevanta marknaden. Övningsområdena i Avesta och Västerås är kvalifice-

rade och ligger inom den relevanta geografiska marknaden. Med hänsyn till att 

Niscayah således har haft flera alternativ kan det inte sägas att det finns en reell inträ-

desbarriär. Tvärtom har Niscayah genom tillgång till flera övningsområden kunnat 

utöva fullt konkurrenstryck, i synnerhet som ingen annan aktör torde ha haft tillgång 

till mer än ett övningsområde.  

 

Vid tiden för RDM:s första angivande av anbud avseende Räddningsinsats har Bysjöns 

övningsområde inte varit godkänt av MSB. Första gången som MSB besökte och in-

spekterade Bysjöns övningsområde var efter det att första omgången Räddningsinsats 

hållits. Av förfrågningsunderlaget från MSB under våren 2010 och våren 2011 framgår 
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att kvalificering inte krävts på förhand. Att ett brandövningsområde (i detta fall 

Avesta) inte tidigare godkänts hindrar inte att det skulle kunna ha nyttjats i upphand-

lingen och att ett anbud med angivet nyttjande av det aktuella inte godkända brandöv-

ningsområdet skulle ha förkastats. Att en anbudsgivare helst önskar använda ett visst 

område med hänsyn till tidigare erfarenhet av detsamma kan i och för sig synas rimligt, 

men argumentet saknar juridisk bärkraft.  

 

Med hänsyn till den kompetenshöjning som den egna personalen kunnat erhålla genom 

praktisk handledning under Räddningsinsats har det dessutom funnits ett stort värde 

för RDM att genomföra kursen. Varken syftet eller effekten (i förhållande till Niscay-

ahs tillgång till övningsområde) har således varit konkurrenshämmande.  

 

Marknadsavgränsningen 

Konkurrensverket har angivit att den relevanta geografiska marknaden kan bestå av de 

varianter av tre sammanhängande län i vilka Dalarnas län ingår. Södermanlands län har 

ansetts ingå medan Stockholms län uteslutits. Anledningen till detta är för RDM oklart, 

då Stockholms liksom Södermanlands län i enlighet med det kriterium som Konkur-

rensverket uppställt är att betrakta som sammanhängande med Dalarnas län. Av de 

aktuella förfrågningsunderlagen framgår att även Stockholms län i princip omfattats av 

upphandlingen. Av den anledningen anser RDM att den geografiska marknaden även 

ska omfatta Stockholms län. I Stockholm återfinns övningsområdet Rosersberg.  

 

Av MSB:s utvärdering av kursen Räddningsinsats under våren 2012 framgår att den 

kurs som utförts på Bysjöns övningsområde i förhållande till den som utförts i Väs-

terås fått sämre genomsnittligt betyg. Det finns således alternativa brandövningsområ-

den likvärdiga med Bysjöns övningsområde att nyttja inom den geografiska relevanta 

marknaden. Det framgår av utvärderingen även att Räddningsinsats kunnat utföras på 

andra brandövningsområden än Bysjön inom den geografiska relevanta marknaden och 

att brandövningsområdet i Västerås varit ett sådant brandövningsområde. 
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Investeringskostnader för kvalificerade brandövningsområden 

Även om Bysjön utgör ett kvalificerat brandövningsområde, är det ändå fråga om 

enkla anläggningar som finns på övningsområdet vilka är relativt billiga att bygga. För 

att åtnjuta kvalificerade brandövningsområden krävs inte kostnader större än 70-80 

tusen kr. Niscayah har för att iordningställa brandövningsområdet i Västerås haft kost-

nad inom nyss angiven prisram. Det krävs inte att Niscayah bygger upp ett nytt öv-

ningsområde. Det framstår som särskilt tydligt med hänsyn till att Niscayah nyttjat 

övningsområdet i Västerås för upphandling avseende Dalarnas län.  

 

Försvarbarhet från allmän synpunkt  

RDM har, som ovan anförts, ett lagstadgat uppdrag att utföra som finansieras via an-

slag från de kommuner som är medlemmar. RDM:s personal får genom att sköta de 

praktiska momenten av yrkesutbildningen Räddningsinsats värdefull kompetenshöj-

ning i form av praktisk handledning. Denna kompetenshöjning skulle sannolikt inte 

erhållas om RDM inte fick ge dessa kurser med följd att det finns ett stort icke-

ekonomiskt värde som tillkommer samtliga kommuninvånare och företag inom RDM:s 

kommunkrets.  

 

Av förarbetena till 3 kap. 27-29 §§ konkurrenslagen framgår bl.a. att syftet med lagen 

inte var att påverka gränserna för den kommunala kompetensen. Det är således för-

svarbart utifrån allmän synpunkt att fortsatt tillåta kommunen att utöva sin självbe-

stämmanderätt och att inte låta konkurrensrättsliga regler vinna terräng på bekostnad 

därav. Av ovan redogjorda samordningsansvar är det även försvarbart ur allmän syn-

punkt att RDM inte upplåtit hela Bysjön till Niscayah i enlighet med förfrågan. 

 

Vitet 

Som ovan konstaterats är RDM:s omsättning inte 102 miljoner kr, utan dess balansom-

slutning är på angivet belopp. Det är snarare ett belopp om ca 5 miljoner kr som avser 

utbildningsverksamhet och det är det beloppet som är den relevanta omsättningen. Ett 

eventuellt vite ska bestämmas utifrån detta. 
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BEVISNING 

 

Båda parter har åberopat skriftlig bevisning.  

 

Konkurrensverket har åberopat vittnesförhör med Olav Dille, Myndigheten för sam-

hällsskydd- och beredskap, och Mats Egebrandt, Niscayah.  

 

RDM har åberopat förhör under sanningsförsäkran med Leif Andersson, förbundschef 

för RDM, samt vittnesförhör med Staffan Willershausen, samordnare på RDM, Birgit 

Hedkvist, kanslichef på Borlänge kommun, Hans Tollbom, Mälardalens brand- och 

räddningsförbund, Mats Jansson, Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund, Lars Ivars-

son, f d kommundirektör på Borlänge kommun och Hans Dahlin, anställd på Ramirent 

Västerås.  

 

DOMSKÄL 

 

Frågan om 3 kap 27 § konkurrenslagen strider mot den kommunala självstyrel-

sen 

 

Slutsatsen är att tingsrätten inte genom lagprövning kan ta ställning till om 3 kap 27 § 

konkurrenslagen strider mot den kommunala självstyrelsen. Frågan har nämligen un-

derställts riksdagen som genom att anta ändringarna i konkurrenslagen har godtagit de 

eventuella inskränkningar i den kommunala självstyrelsen som lagstiftningen kan re-

sultera i. Skälen för denna slutsats är som följer.  

 

Den kommunala självstyrelsen har behandlats i samband med de grundlagsändringar 

som trädde ikraft den 1 januari 2011. I förarbetena konstaterades att någon allmänt 

accepterad definition av vad som avses med kommunal självstyrelse inte fanns (prop. 

2009/10:80 s 210). Vidare stod klart att utrymmet för kommunal självstyrelse inte var 

obegränsat (ibid). Den kommunala självstyrelsen kan aldrig vara total (SOU 2008:125 

s 532f, som hänvisar till förarbetena till kommunallagen, prop. 1990/91:117 s. 23).  
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RDM har invänt att Konkurrensverkets förbudstalan utgör ett intrång i den kommunala 

självstyrelsen som går längre än vad som är nödvändigt. RDM har hänvisat till be-

stämmelsen i 14 kap 3 § regeringsformen, som har följande lydelse: 

 

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den.  

 

Bestämmelsen infördes genom lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen och 

trädde ikraft den 1 januari 2011. Det framgår av bestämmelsen att det är möjligt att 

inskränka den kommunala självstyrelsen. Inskränkningar ska göras med tillämpning av 

en proportionalitetsprincip. Det är riksdagen som gör denna avvägning under lagstift-

ningsprocessen och den kan inte bli föremål för lagprövning i efterhand (prop. 

2009/10:80 s 213, s 296).  

 

3 kap 27 § konkurrenslagen infördes genom lag (2009:1280) och trädde ikraft den 1 

januari 2010. Förfarande med proportionalitetsprövning enligt 14 kap 3 § regerings-

formen existerade inte under lagstiftningsprocessen. Det fanns alltså ingen grundlags-

reglering före den 1 januari 2011 om att inskränkningar i den kommunala självstyrel-

sen inte bör gå utöver vad som var nödvändigt med hänsyn till de ändamål som föran-

lett den. Å andra sidan kan konstateras att bestämmelsen i 14 kap 3 § regeringsformen 

nära ansluter till det rättsläge som tidigare hade utvecklats kring förhållandet mellan 

lagstiftning och den kommunala självstyrelsen (SOU 2008:125, 32 kap). Det före-

kommer därför att lagstiftaren, även beträffande lagstiftning som antagits före den 1 

januari 2011, har vägt det kommunala självstyrelseintresset mot andra intressen.  

 

Det kan antas förekomma att en lagstiftning som antagits innan den 1 januari 2011 inte 

kan anses innefatta någon ingående proportionalitetsprövning mellan självstyrelsein-

tresset och andra intressen, av det slag som förutsätts ske idag. Sådana brister kan dock 

inte anses leda till att en lag med automatik blir ogiltig. Detta markeras i 14 kap 3 § 
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regeringsformen genom att inskränkningar i den kommunala självstyrelsen inte bör gå 

längre än vad som är nödvändigt.  

 

14 kap 3 § regeringsformen innebär att riksdagens bedömning att inskränka den kom-

munala självstyrelsen inte kan bli föremål för lagprövning i efterhand (prop. 

2009/10:80 s 212-213, s 296). Fråga kan ställas om 14 kap 3 § regeringsformen gäller 

även äldre lagstiftning så att lagprövning i efterhand inte heller kan ske när riksdagen 

före den 1 januari 2011 har tagit ställning i en fråga där den kommunala självstyrelsen 

vägs mot andra intressen. Frånvaron av särskilda övergångsbestämmelser till 14 kap 3 

§ regeringsformen får enligt tingsrätten tolkas som att så är fallet, i vart fall när fråge-

ställningen har varit synbar för riksdagen.  

 

Genom 2009 års förslag till ändringar i konkurrenslagen gjordes avvägningar mellan 

det kommunala självstyrelseintresset och andra intressen. Förhållandet mellan 3 kap 27 

§ konkurrenslagen och den kommunala självstyrelsen har uppmärksammats under lag-

stiftningsprocessen. Diskussionen har föranletts av invändningar från remissinstanser 

om att lagstiftningen skulle komma i konflikt med den kommunala självstyrelsen. 

Dessa invändningar har bemötts och avfärdats (Näringsdepartementets promemoria 

Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet, s 9 och 34, Lagrådsremiss av den 28 maj 

2009 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden, s 36, samt prop. 

2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m., s 39). 

Riksdagen har alltså gjort en sådan avvägning som avses i 14 kap 3 § regeringsformen, 

och den kan inte bli föremål för lagprövning i efterhand.  

 

Egendomsskyddet i 2 kap 15 § regeringsformen 

 

Prövningen av det grundlagsstadgade egendomsskyddet i 2 kap 15 § regeringsformen 

sker i två led. Först prövas om 3 kap 27 § konkurrenslagen tillgodoser angelägna all-

männa intressen. I ett senare led kan det bli aktuellt att pröva om ett visst ingrepp är 

proportionerligt.  
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RDM har invänt att dess arrenderätt till Bysjön omfattas av egendomsskyddet i 2 kap 

15 § regeringsformen och att en inskränkning inte är befogad av angelägna allmänna 

intressen. 2 kap 15 § regeringsformen har (i nu aktuell del) följande lydelse: 

 

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egen-

dom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 

annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av 

mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna in-

tressen. 

 

Tingsrätten prövar med stöd av 11 kap 14 § regeringsformen om en plikt att mot er-

sättning ge tillträde enligt 3 kap 27 § konkurrenslagen är att betrakta som ett angeläget 

allmänt intresse i den mening som avses i 2 kap 15 § första stycket regeringsformen.  

 

Av förarbetena till 3 kap 27 § konkurrenslagen (prop 2008/09:231 s 12) framgår att 

problem sedan länge hade uppmärksammats i samband med att offentliga aktörer be-

driver konkurrensutsatt säljverksamhet. Näringslivet hade sagt sig uppleva dels att 

denna verksamhet var för omfattande och trängde undan privat näringsverksamhet, 

dels att konkurrensen inte skedde på lika villkor i de fall det kan anses rimligt att of-

fentliga aktörer uppträder på öppna marknader. Vissa typfall av konkurrenskonflikter 

uppmärksammades (a.a. s 24-25). Regeringen konstaterade med hänvisning till vad 

flertalet remissinstanser hade uttalat att konkurrensproblemen mellan offentlig och 

privat sektor alltjämt kvarstod (a.a. s 29) och att befintlig lagstiftning var otillräcklig 

för att komma tillrätta med problemen (a.a. s 30).  

 

Mot denna bakgrund bedömer tingsrätten att möjligheten att med stöd av 3 kap 27 § 

konkurrenslagen meddela ålägganden att lämna tillträde till viss egendom är att be-

trakta som ett angeläget allmänt intresse i den mening som avses i 2 kap 15 § första 

stycket regeringsformen. En proportionalitetsprövning av räckvidden av ett visst in-

grepp blir aktuell först om tingsrätten överväger att meddela ett sådant ingrepp (se RÅ 

1999 ref 76 avsnitt 4.3.3 och 5.5).  
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Bevisbörda och beviskrav 

 

Vid en prövning enligt konfliktlösningsregeln i 3 kap 27 § konkurrenslagen har Kon-

kurrensverket bevisbördan för att förutsättningar föreligger att förbjuda ett visst förfa-

rande. Beviskravet får anses vara att Konkurrensverket ska styrka sin talan.  

 

Är RDM en offentlig aktör?  

 

I egenskap av kommunalförbund omfattas RDM av begreppet kommun i 3 kap 27 § 

konkurrenslagen.  

 

Bedriver RDM säljverksamhet? 

 

Tingsrättens slutsats är att RDM:s upplåtelser av Bysjön utgör en verksamhet av eko-

nomisk eller kommersiell natur. RDM bedriver således säljverksamhet i den mening 

som avses i 3 kap 27 § konkurrenslagen vid upplåtelse av Bysjön mot ersättning. Skä-

len följer nedan.  

 

Med säljverksamhet avses bl.a. utbudsverksamhet såsom uthyrning (prop. 2008/09:231  

s 34). Det saknas i målet exempel på att RDM har hyrt ut Bysjön separat på den rele-

vanta marknaden. Den upplåtelse som har skett till Brandskyddsföreningen har snarare 

varit en paketlösning innefattande övningsområde, lärarresurser m.m. Av utredningen 

har framgått att uthyrning har skett till bl.a. BF Nedre Norrlands Utbildnings AB, Dala 

försäkringsbolag, Grycksbo industribrandkår och Stora Enso. RDM har då hyrt ut ledig 

lokal i byggnad med möjlighet att utföra övningsmoment utanför. Vidare har RDM 

hyrt ut kapacitet på Bysjön till Niscayahs dotterbolag för anordnade av en gymnasieut-

bildning med räddningstjänstinriktning.  

 

Ett dilemma vid tillämpning av konfliktlösningsregeln är att förstå hur lagstiftningen 

ska tolkas i detta avseende. I extremfallet skulle Konkurrensverket kunna tänkas föra 

talan om skyldighet för en offentlig aktör att upplåta en resurs som aldrig har upplåtits 
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kommersiellt till någon. Fråga kan ställas om den offentlige aktören då skulle anses 

bedriva säljverksamhet enbart på grund av att resursen kan upplåtas. I det här målet 

ställs dock inte frågan på sin spets eftersom det framgår att RDM har hyrt ut Bysjön, i 

varierande former, på marknader som är närliggande den relevanta marknaden. RDM 

får anses bedriva säljverksamhet om dessa uthyrningar kan anses utgöra verksamhet av 

ekonomisk eller kommersiell natur.  

 

Är uthyrning av Bysjöns övningsområde av ekonomisk eller kommersiell natur? 

 

3 kap 27 § första och andra styckena konkurrenslagen har följande lydelse: 

Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som 

omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta 

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv kon-

kurrens på marknaden, eller 

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en så-

dan konkurrens.  

Förbud får inte meddelas för förfaranden som är försvarbara från allmän syn-

punkt. 

 

Bestämmelsen hänvisar till 1 kap 5 § konkurrenslagen som har följande lydelse: 

 

I denna lag avses med företag en fysisk eller juridisk person som driver verk-

samhet av ekonomisk eller kommersiell natur, dock inte till den del verksam-

heten består i myndighetsutövning.  

Med företag avses också en sammanslutning av företag. 

 

Tingsrätten prövar därför om Konkurrensverkets talan riktar sig mot en säljverksamhet 

som omfattas av 1 kap 5 § konkurrenslagen, d.v.s. en verksamhet av ekonomisk eller 

kommersiell natur.  

 

I förarbetena till konfliktlösningsregeln (prop. 2008/09:231 s 33) framhålls att en cen-

tral utgångspunkt för en konkurrensrättslig lösning bör vara att konfliktlösningsregeln i 
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relevanta delar följer de grundläggande förutsättningar som gäller för konkurrenslag-

stiftningen. En självklar del i detta är att regeln inte görs tillämplig på myndighetsut-

övning. En annan primär förutsättning är att den nya regeln täcker motsvarande eko-

nomiska eller kommersiella verksamhetsformer som omfattas av begreppet företag i 

konkurrenslagen, när det gäller offentliga aktörer. Vidare framhålls (a.a. s 34) att det 

inte bör vara avgörande om verksamheten är inriktad på ekonomisk vinst eller inte, 

utan det avgörande är att någon form av ekonomisk verksamhet bedrivs. Begreppet 

företag ska ha samma innebörd som inom EU-rätten (a.a. s 56).  

 

Det står alltså klart att lagstiftaren har avsett att 1 kap 5 § konkurrenslagen ska ha 

samma tolkning vid tillämpning av konfliktlösningsregeln som inom konkurrensrätten 

i stort.  

 

Det följer av fast rättspraxis att ekonomisk verksamhet utgörs av all verksamhet som 

består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Staten själv eller ett statligt 

organ kan på så vis agera i egenskap av företag. I den mån en myndighet bedriver en 

ekonomisk verksamhet som kan skiljas från dess myndighetsutövning, agerar den i 

egenskap av företag med avseende på den delen av verksamheten (mål C-138/11 

Compass Datenbank, REU 2012 s. I-0000, punkt 35 och 38 med hänvisningar).  

 

Upplåtelse av Bysjön sker på en upphandlingsmarknad vid sidan av RDM:s uppgifter 

enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Upplåtelserna till Brandskydds-

föreningen av övningsområdet och andra resurser har, som Konkurrensverket anfört, 

genererat intäkter för RDM med 1 453 000 kr för år 2009, med 1 453 000 kr respektive 

1 353 000 kr för kurser år 2010, samt med 1 353 000 kr för en kurs som hölls våren 

2011. Som tidigare nämnts har det även förekommit upplåtelser till andra aktörer. 

Upplåtelserna utgör ekonomisk verksamhet på en eller flera marknader.  
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Har RDM vägrat upplåta övningsområde på del av Bysjön? 

 

De första tre upphandlingstillfällena 

 

Som framgår av den ostridiga bakgrunden har RDM nekat att upplåta övningsområde 

på Bysjön till Niscayah i samband med följande tre upphandlingar: MSB:s förfråg-

ningsunderlag av den 23 januari 2009 avseende upphandling hösten 2009 med option 

för våren 2010 (KD-20225), MSB:s förfrågningsunderlag av den 25 februari 2010 av-

seende upphandling hösten 2010 med option för våren 2011 (SB-12985), samt MSB:s 

förfrågningsunderlag av den 12 oktober 2010 avseende våren 2011 med option på ge-

nomförande hösten 2011 (SB-15214), alla gällande utbildningen Räddningsinsats.  

 

RDM har beträffande ovanstående tre upphandlingar invänt att Niscayah har kommit 

med begäran om att hyra – som det har uppfattats – hela Bysjön, vilket skulle avskära 

RDM:s samtidiga och parallella nyttjande. Tingsrätten bedömer denna invändning som 

en efterhandskonstruktion. De förfrågningar som Niscayah har riktat till RDM ger inte 

uttryck för att Niscayah önskade hyra hela Bysjön. Niscayah har tydligt hänvisat till 

utbildningen Räddningsinsats och MSB:s upphandlingar, i brev och epostmeddelande 

till RDM av den 24 mars 2009, epostmeddelande av den 10-16 mars och brev av den 

16 mars 2010 samt i epostmeddelande av den 15 oktober 2010. De skäl som RDM har 

anfört i sin korrespondens med Niscayah vid dessa tillfällen har uteslutande rört 

RDM:s beslut att fungera som underleverantör åt Brandskyddsföreningen. Enligt vad 

som framgår av den skriftliga bevisningen har RDM sett det som en stor fördel för sin 

verksamhet att låta sin egen personal få fungera som bl.a. lärare och instruktörer för 

det fall Brandskyddsföreningen vann upphandlingen och därmed fick genomföra kur-

sen. Genom samarbetet skulle den egna personalen få vidareutbildning. Leif Anders-

son har i förhör uppgett att det första motivet att neka upplåtelse till Niscayah var att 

RDM då skulle riskera att dess egen personal inte skulle få åtnjuta förmånen att utbilda 

sig. RDM skulle inte heller ha full handlingsfrihet på fältet om RDM inte styrde. Han 

har även framhållit att RDM var angelägna att ha kursen Räddningsinsats som entre-

prenör åt Brandskyddsföreningen. Tingsrätten bedömer att det var skälet till att RDM 
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nekade att upplåta Bysjön till annan än Brandskyddsföreningen för de aktuella upp-

handlingarna.  

 

RDM har även invänt att Niscayah önskade svar i princip omedelbart. Mot bakgrund 

av att beslutet att inte upplåta Bysjön till Niscayah baserades på RDM:s önskemål att 

samarbeta med Brandskyddsföreningen (se brev av den 25 mars 2009), är det dock inte 

trovärdigt att sena förfrågningar skulle ligga till grund för RDM:s vägran.  

 

RDM menar även att de perioder som Niscayahs förfrågningar avsåg omfattades av 

redan inplanerad verksamhet som omöjliggjorde ett efterkommande av Niscayahs be-

gäran om förhyrning av hela Bysjön. Invändningen faller på sin egen orimlighet ef-

tersom RDM har sett sig oförhindrat att beträffande samma upphandlingar samarbeta 

med Brandskyddsföreningen. Upphandlingarna innebar att endast det vinnande företa-

get skulle få utföra utbildningen. Om inte Brandskyddsföreningen vann skulle den ka-

pacitet som RDM hade reserverat för sitt samarbete med Brandskyddsföreningen ha 

frigjorts och därmed kunnat disponeras av andra, t.ex. Niscayah, vilket måste ha varit 

uppenbart för RDM.  

 

Även om Niscayahs begäran skulle ha avsett del av Bysjön skulle enligt RDM problem 

ha uppstått beroende på RDM:s samordningsansvar avseende Bysjön. I målet har dock 

omvittnats (Mats Egebrandt, Staffan Willershausen) att det är vanligt med flera paral-

lella övningar på ett och samma brandövningsområde. Detta kan såvitt tingsrätten för-

står ske med en och samma huvudman eller med olika, och oavsett vilket måste alltid 

samordning av olika aktiviteter ske.  

 

Enligt RDM måste överkapacitet i tillgång till övningsområde föreligga för att ha be-

redskap att med kort varsel kunna förlägga övningar dit eller öka övningsmängden. 

Invändningen är helt allmänt hållen och saknar konkretisering. Särskilt mot bakgrund 

av att RDM ostridigt hade reserverat kapacitet för sitt samarbete med Brandskyddsför-

eningen för de aktuella upphandlingarna är den inte trovärdig.  
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RDM har även invänt att förbundet ansett sig vara förhindrat enligt gällande arbetsmil-

jölagstiftning att hyra ut Bysjön till Niscayah såsom Niscayah önskat. Tingsrätten har 

redan funnit att det är vanligt med flera parallella övningar på ett och samma brandöv-

ningsområde, varvid varje utförare ansvarar för sin del av verksamheten. RDM:s in-

vändning framstår som oriktig.   

 

RDM har vidare invänt att man enligt arrendeavtal hyr den fastighet som Bysjöns öv-

ningsområde är belägen på, varvid RDM inte utan Borlänge kommuns samtycke kan 

hyra ut området till annan eller sätta annan i sitt ställe. Av arrendeavtalets punkt fem 

framgår att arrendatorn inte utan fastighetsägarens samtycke får upplåta nyttjanderätten 

till någon del av arrendestället. Däremot får arrendatorn hyra ut ledigt utrymme i 

byggnad.  

 

Tingsrätten har redan konstaterat att det inte har varit fråga om att hyra ut hela områ-

det, och att RDM rimligen inte har kunnat uppfatta Niscayahs förfrågan på det sättet 

heller. Särskilt av den muntliga bevisningen har vidare framgått att RDM inte har sett 

sig föranlett att begära samtycke från Borlänge kommun för sina upplåtelser till andra 

aktörer i olika sammanhang. Av Leif Anderssons uppgifter framgår att RDM tidigare 

har hyrt ut under hel- eller halvdagar utan att fråga Borlänge kommun om lov. Man har 

då hyrt ut ledig lokal i byggnad och möjlighet att utföra övningsmoment utanför. Ut-

hyrning har bl.a. skett till BF Nedre Norrlands Utbildnings AB, Dala försäkringsbolag, 

Grycksbo industribrandkår och Stora Enso. Först vid den fjärde upphandlingen har 

RDM sett sig föranlett att fråga Borlänge kommun om lov att hyra ut Bysjön. Om ar-

rendeavtalet hade varit den verkliga orsaken till att Niscayah nekades att hyra Bysjön 

hade förfrågan till Borlänge kommun kunnat ske långt tidigare. Borlänge kommun har, 

efter behandling av RDM:s förfrågan, godkänt att RDM hyr ut övningsområde på 

Bysjön.  
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Det fjärde upphandlingstillfället 

 

Den fjärde upphandlingen var MSB:s förfrågningsunderlag av den 9 maj 2011 avse-

ende utbildningen Räddningsinsats 2012. Här har RDM invänt att man med anledning 

av Niscayahs förfrågan försökt få till stånd ett godkännande av Borlänge kommun, och 

att RDM inte kunnat påverka förhållandet att det p.g.a. kommunens handläggningsru-

tiner inte kunnat gå att erhålla ett beslut tidigare än vad som skett. Tingsrätten anser att 

det är svårförklarligt varför RDM först vid den fjärde förfrågningen såg sig föranlett att 

begära tillstånd från Borlänge kommun. Det är inte heller trovärdigt att sådan förfrågan 

skulle ha skickats tidigare än vad Konkurrensverket har dokumenterat i målet. Annat är 

inte visat än att Niscayah har skickat en förfrågan till RDM den 26 maj 2011 och att 

RDM:s förfrågan till kommunen har inkommit till kommunstyrelsen först den 16 juni 

2011. Tidsutdräkten innebar att det godkännande som så småningom erhölls blev me-

ningslöst.  

 

Erbjuder sig RDM numera att upplåta Bysjön? 

 

Det cirkulärbrev som RDM skickade ut inför år 2013 innefattar ett erbjudande att ge-

nomföra kursdel 1 och 3 (skoldelarna) i Räddningsinsats innehållande alla delar från 

att eleverna anländer till kursplatsen dag 1 intill sista dagens avslut av kursdelen utom 

logi och tillhörande middag. Såvitt framgår tänker sig RDM att vara underleverantör 

till Brandskyddsföreningen och andra. Erbjudandet avser hela de praktiska delarna av 

utbildningen och innebär inte att Niscayah eller andra skulle få hyra Bysjön för att 

kunna genomföra utbildningen i egen regi.  

 

Slutsatser angående tillträdesvägran 

 

Tingsrätten finner att RDM i enlighet med Konkurrensverkets påstående har vägrat att 

upplåta Bysjön till Niscayah vid fyra tillfällen. Det erbjudande som RDM därefter har 

gått ut med innebär inte något erbjudande att upplåta Bysjön, utan istället ett erbju-
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dande att fungera som underleverantör av ett helt tjänstepaket för de praktiska delarna 

av utbildningen Räddningsinsats.  

 

Innebär vägran att upplåta Bysjön till Niscayah en konkurrenssnedvridning? 

 

Hur ska man förstå kriteriet snedvridning och/ eller hämmande av förutsättningarna 

för en effektiv konkurrens på marknaden?  

 

Förbud enligt 3 kap 27 § konkurrenslagen får meddelas om ett förfarande snedvrider, 

eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, 

eller hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan 

konkurrens.  

 

Konkurrensbegränsningskriteriet i 3 kap 27 § konkurrenslagen ansluter inte till be-

greppet ”hindra, begränsa eller snedvrida konkurrensen” enligt artikel 101 fördraget 

om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF), ej heller till rättsfiguren missbruk av 

dominerande ställning i artikel 102 FEUF. Det råder inte heller någon identitet med 

konkurrensbegränsningsbegreppet i 2 kap 1 § konkurrenslagen, eller med missbruks-

begreppet i 2 kap 7 § konkurrenslagen. Snarare har lagstiftaren velat åstadkomma en 

förbudsreglering av företeelser som faller utanför områdena för förbud enligt nyss 

nämnda bestämmelser (prop. 2008/09:231 s 30, s 41).  

 

Av särskilt intresse är vad som uttalats i förarbetena om konkurrensbegränsningskrite-

riet. Här framhålls inledningsvis att en avgörande skillnad i förhållande till privata ak-

törer som måste beaktas är att staten, kommuner och landsting inte kan försättas i kon-

kurs. Därmed verkar offentliga aktörer under andra förutsättningar än privata företag 

(a.a. s 35). Uttalandet måste kunna anses innefatta en situation när en offentlig aktör 

vägrar uthyrning på grund av en ekonomisk ställning som medger att aktören inte be-

höver optimera sina intäkter. Konkurrensverkets talan i målet grundas dock inte på 

någon utredning om skillnaden mellan de ekonomiska incitamenten för offentliga re-

spektive privata aktörer i detta avseende.  
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Vidare (a.a. s 36): 

 

En grundförutsättning vid tillämpningen av en konfliktlösningsregel mellan of-

fentliga och privata aktörer bör vara förekomsten av, eller fara för, negativa ef-

fekter för konkurrensen. Regeln bör ta sikte på konkurrensbegränsningen som 

sådan, dvs. effekterna för själva konkurrensen. Den fråga som ska besvaras vid 

prövningen i det enskilda fallet är om beteendet skadar drivkrafterna till konkur-

rens samt själva mekanismerna på marknadsplatsen. Här rör det sig om faktorer 

såsom incitament till en tävlan som skapar en effektiv konkurrens. En effektiv 

konkurrens främjar en rationell produktion samt resursfördelning, bidrar till att 

öppna marknader och gynnar etablering av nya företag och utveckling av nya 

produkter. Den effektiva konkurrensen leder vidare till lägre priser och avgifter 

för konsumenter och andra köpare samt ger dessa ökad service och vidare val-

frihet och möjligheter att påverka utbudet av varor, tjänster och andra nyttighet-

er. Skadas konkurrensen, drabbar detta medborgarna och konsumenterna eko-

nomiskt. Konfliktlösningsregeln bör omfatta såväl situationer där det inte råder 

konkurrens på så lika villkor som möjligt på marknaden som fall där privata ak-

törer inte etablerar sig eller där det privata alternativet faller bort till följd av den 

offentlige aktörens beteende.  
 

 

I förarbetena uppmärksammades också att flera remissinstanser hade efterlyst exempel 

på vilka beteenden som bör kunna angripas med stöd av konfliktlösningsregeln. Kon-

kurrensrådet hade i sitt betänkande belyst flera av de problem som uppkommer när 

privata och offentliga aktörer möts på marknaden. Bland de typfall som rådet identifie-

rat, vilka fick anses vara en god illustration av problematiken, återfinns ensam tillgång 

till en strategisk nyttighet (facilitet), t.ex. viss tung infrastruktur.   

 

Dock framhölls att typfallen inte torde kunna användas som vägledning för att tolka 

konfliktlösningsregelns innebörd såvitt gäller vilka beteenden som i det enskilda fallet 

är negativa för konkurrensen och som bör kunna angripas (a.a. s 36). Istället sades att 

man av typfallen kan dra slutsatsen att förfaranden som innebär bl.a. vägran att ge till-

träde till viss infrastruktur eller som är selektiva bör anses kunna snedvrida eller 

hämma förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden.  

 

Vidare anfördes att förhållandena kan skilja sig åt mellan olika delar av riket. Ett bete-

ende som är negativt för konkurrensen i en kommun behöver inte vara det i en annan 

kommun där förutsättningarna på marknaden kan vara annorlunda. Konklusionen var 
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att det mötte problem att uttömmande och tydligt beskriva de konkreta förfaringssätt 

på vilka en konfliktlösningsregel kan vara tillämplig. En sådan beskrivning ansågs 

även kunna hämma en dynamisk rättstillämpning och rättsutveckling (a.a. s 36).  

 

Regeringen uttalade därefter följande beträffande effekterna av ett visst beteende (a.a. s 

36-37):  

 

När det gäller bedömningen av beteendets effekter är det viktigt att i det en-

skilda fallet ta ställning till om beteendet skadar drivkrafterna till konkurrens 

samt själva mekanismerna på marknadsplatsen. Prövningen bör ha sin utgångs-

punkt i beteendets långsiktiga verkningar på förutsättningarna för en effektiv 

konkurrens på den relevanta marknaden, inte vad som sker eller kan ske på kort 

sikt. Frågan är om konkurrenstrycket på marknaden ökar, eller är ägnat att öka, 

eller om det minskar, eller är ägnat att minska, genom det aktuella beteendet. 

När förhållandena är sådana att konkurrenstrycket ökar, framstår det som klart 

att drivkrafterna för konkurrens blir större till nytta för samhället och konsu-

menterna. Ett ökat konkurrenstryck leder till en effektivare användning av sam-

hällets resurser. Om det däremot framkommer att konkurrenstrycket minskar på 

grund av den offentliga aktörens agerande, föreligger en snedvridning eller ett 

hämmande av förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden. 

 

Till skillnad från förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av 

dominerande ställning i 2 kap 1 och 7 §§ konkurrenslagen får konfliktlösningsregeln 

sammanfattningsvis anses hantera den särskilda marknadsställning som offentliga ak-

törer kan ha. Konfliktlösningsregeln får dessutom anses ha introducerat ett annat kon-

kurrensbegränsningskriterium.  

 

Fråga kan ställas om lagstiftaren rentav har avsett att domstolarna ska göra mer 

skönsmässiga skälighetsavvägningar från fall till fall vid tillämpning av 3 kap 27 § 

konkurrenslagen. Tingsrätten anser att en sådan tolkning knappast är gångbar. Place-

ringen av konfliktlösningsregeln i konkurrenslagen, med dess regler för rättens sam-

mansättning, visar i sig att bedömningen ska baseras på ekonomisk analys. De fre-

kventa hänvisningarna i förarbetena till marknadsförhållandena talar i samma riktning, 

inte minst uttalandet att det är konkurrensen på den relevanta marknaden som ska be-

dömas (a.a. s 58).  

 

I författningskommentaren sägs särskilt följande (a.a. s 57): 
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I första stycket 1 anges rekvisitet snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förut-

sättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden. Detta tar närmast sikte 

på situationen att det inte råder konkurrens på så lika villkor som möjligt. Det 

kan t.ex. vara så att den offentlige aktören behandlar andra företag olika utan 

saklig grund eller drar oberättigade fördelar av en myndighetsroll vid sidan av 

säljverksamheten.  

 

I första stycket 2 anges rekvisitet hämmar, eller är ägnat att hämma, förekoms-

ten eller utvecklingen av en sådan konkurrens. Detta tar bl.a. sikte på de fallen 

att det privata alternativet faller bort eller att privata aktörer över huvud inte trä-

der in på marknaden till följd av den offentlige aktörens förfarande. Det kan 

även vara så att de privata företagens tillväxt och utveckling i övrigt hejdas eller 

på annat sätt hålls tillbaka. Ett exempel kan vara att privata företag på mark-

naden inte kan eller har svårt att arbeta inom ramen för vad som är ekonomiskt 

rimligt när den offentlige aktören sätter sina priser under självkostnadsnivå eller 

beter sig på något annat sätt som hämmar konkurrensen. 

 

Av central betydelse är även uttalandet i förarbetena att de konkurrenssnedvridande 

eller konkurrenshämmande effekterna bör vara av någon betydelse för att ett förbud 

ska kunna komma ifråga (a.a. s 37, s 57).  

 

Den relevanta marknaden  

 

Tingsrätten instämmer med Konkurrensverket i att den i målet relevanta produktmark-

naden är marknaden för utbildningen Räddningsinsats. Det är en utbildning som er-

bjuds deltidsbrandmän efter upphandling av MSB.  

 

Konkurrensverket menar att den geografiska marknaden utgörs som störst av upp till 

tre sammanhängande län där Dalarnas län ingår. De län som kan komma i fråga, utöver 

Dalarnas län, är enligt verket Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Södermanland, Öre-

bro och Värmland.  

 

Enligt tingsrätten bör definitionen av den relevanta geografiska marknaden ta sin ut-

gångspunkt i vad som är en rimlig minsta enhet när MSB upphandlar utbildningen 

Räddningsinsats. MSB bekostar utbildningen och är därmed kund på utbildningsmark-

naden. Efterfrågan drivs å andra sidan av behovet av utbildning hos de kommunala 
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räddningstjänsterna. MSB:s uppgift är att upphandla så att konkurrensen blir så bra 

som möjligt. Det har framgått att MSB endast upphandlar utbildningen Räddningsin-

sats i mellersta Sverige, men fortfarande anordnar utbildningen i egen regi i norra och 

södra Sverige, då med ett fåtal utbildningsorter. Upphandling har endast ägt rum sedan 

år 2009 och det finns oklarheter kring hur viktig den geografiska placeringen av ett 

övningsområde faktiskt är. Här har MSB:s substitutionsmöjligheter avgörande bety-

delse.  

 

Av förhör med Olav Dille, beställare på MSB, har framgått att kursdeltagarna är del-

tidsbrandmän som har andra ordinarie arbeten. De måste ta ledigt för att kunna genom-

föra de praktiska delarna av utbildningen Räddningsinsats. Många har familj. Det är en 

fördel om utbildningen ligger på pendlingsavstånd. Även arbetsgivarna uppskattar 

detta. De teoretiska delarna av utbildningen sker istället på distans.   

 

Tingsrätten bedömer att Konkurrensverkets geografiska marknadsdefinition i och för 

sig har stöd i hur upphandlingar har ägt rum hittills. Eftersom upptagningsområdena 

för utbildningen skiljer sig något geografiskt från gång till gång, beroende på hur MSB 

väljer att definiera dem, kan det dock inte uteslutas att även Stockholms län borde 

kunna ingå i den geografiska marknaden i framtida upphandlingar. Av Olav Dilles 

uppgifter har framgått att deltidsbrandmännen måste ta med sig egen utrustning till 

utbildningen, vilket ofta utesluter tåg- och bussresor. Det är istället möjligheten att åka 

bil till utbildningen som blir utslagsgivande. Det bör då snarast vara av betydelse om 

det finns goda och snabba vägförbindelser till den plats där utbildningen hålls. I detta 

avseende verkar brandövningsområdet i Rosersberg i Stockholms län vara fördelaktigt 

beläget. Den geografiska marknaden skulle därmed kunna vara något större än vad 

Konkurrensverket har gjort gällande. Frågan om den geografiska avgränsningen av 

marknaden i detta avseende får dock ingen särskild betydelse för tingsrättens fortsatta 

bedömningar.  

 

Konkurrensverket har inte gjort något försök att resonera kring vilken marknadsstyrka 

RDM eller andra aktörer har på marknaden för övningsområden. Övningsområden får 
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ses som en insatsvara eller tjänst som tillhandahålls uppströms marknaden för utbild-

ningen Räddningsinsats. Det krävs inte någon dominerande ställning för tillämpning 

av konfliktlösningsregeln. Däremot skulle det kunna vara av intresse att med ledning 

av beräknade marknadsandelar påvisa effekterna på slutkundsmarknaden av att 

Niscayah nekas tillträde till Bysjön. Konkurrensverket har tillfrågats om detta under 

rättegången. En marknadsdefinition utgör typiskt sett ett led i en metod för att bedöma 

vilket genomslag en påstådd konkurrensbegränsning har på marknaden. Som tidigare 

nämnts anvisas i förarbetena att konkurrensen ska bedömas på den relevanta 

marknaden.  

 

Frågan om inträdeshinder; vilka krav ställs på brandövningsområdena?  

 

Konkurrensverket har hävdat att det föreligger inträdeshinder i form av höga kostnader 

för att anlägga nya brandövningsområden. Tingsrätten ser ingen anledning att ifråga-

sätta Konkurrensverkets utredning om att ett helt nytt modernt övningsområde kan 

kosta 10-20 miljoner kr att anlägga, något som möjligen inte är ekonomiskt hållbart för 

en privat aktör. Detta inte minst då ett brandövningsområde är en fast anläggning. 

Dock finns det inga indikationer i målet på att det skulle krävas nya övningsområden 

för att kunna konkurrera på marknaden. Tvärtom har framgått att det är fullt gångbart 

att erbjuda utbildning som genomförs på äldre anläggningar.  

 

Enligt Konkurrensverket måste en kursarrangör som Niscayah vid MSB:s upphandling 

av utbildningen Räddningsinsats påvisa garanterat tillträde till ett kvalificerat brand-

övningsområde som uppfyller kraven för utbildningen och är geografiskt beläget inom 

det kursområde anbudet avser.  

 

Av utredningen (förfrågningsunderlagen och Olav Dilles uppgifter) framgår att MSB 

ställer krav på att en anbudsgivare kan visa garanterat tillträde till ett brandövnings-

område. Det saknas emellertid föreskrifter eller förfaranden som reglerar vilka 

brandövningsområden som är godtagbara. Begreppet kvalificerat brandövningsområde 

har introducerats av Konkurrensverket under processen. Däremot ställs i själva verket 
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inga krav vid MSB:s upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats på att ett 

brandövningsområde är godkänt av en myndighet eller har genomgått någon slags 

ackreditering eller prekvalificering innan anbudet ges in. Det är anbudsgivaren själv 

som ska bedöma om det brandövningsområde som man avser att använda kan anses 

uppfylla de krav som MSB ställer. Av förfrågningsunderlagen som åberopats i målet 

framgår att kraven på resurser som ska tillhandahållas har definierats på ett funktionellt 

sätt, med avseende på vilka kursmål som ska uppnås, alltså vad deltagaren ska kunna 

efter genomförd kurs. Detta framgår särskilt av de bilagor till förfrågningsunderlagen 

som avser resurser. Särskilt av förfrågningsunderlaget av den 25 februari 2010, 

kravspecifikationen punkten 3.3.1, framgår att utbildningsanordningarna inte behöver 

vara permanenta på övningsområdet.  

 

Olav Dille har bl.a. framhållit att övningsfältet måste ha tillgång till dusch och 

omklädning för både män och kvinnor och att området måste vara centrerat så att 

undervisningslokalen ligger i anslutning till övningsfältet. Man bör undvika långa 

förflyttningar mellan övningsområde och lektionssalar. Det ska helst vara på 

gångavstånd. Det måste också finnas förvaringsutrymmen och lunchlokal. Tidigare 

hade man 32 deltagare per kurs, men det blev trångt varför man nu har övergått till 24 

deltagare. Olav Dille har bekräftat att Niscayah har genomfört två kurser på Västerås 

övningsområde och då använt sig av tillfälliga lokaler för omklädning m.m. MSB 

ställer funktionskrav och det är öppet för leverantörerna hur de vill lösa frågan om 

resurser. Hittills har MSB ordnat kurser på 13 ställen. Det som ställer största kraven på 

övningsobjekt är rökdykning, där det krävs ett utrymme som man kan värma upp. 

Detta kan lösas genom en container eller på annat sätt. Kursdeltagarna kan uppleva en 

högre kvalitet i utbildningen om de får öva i olika miljöer.  

 

Av Mats Egebrandts uppgifter framgår att Niscayah har vunnit upphandlingar i det 

aktuella området med Västerås som utbildningsort. Niscayah hyrde anläggningen med 

material, och kompletterade med tillfälliga installationer av duschar, omklädningsrum, 

torkrum och möbler. Anpassningen kostade enligt Niscayah 150-200 000 kr. Niscayah 

har även genomfört utbildningen Räddningsinsats på övningsområdet i Mjölby, men 
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det blev inte helt bra eftersom man tvingades till en undermålig lösning med 

lektionssalarna.   

 

RDM har lagt fram skriftlig och muntlig bevisning om att Södra Dalarnas Räddnings-

tjänstförbund år 2011 har ställt sig positivt till att hyra ut sin övningsanläggning i 

Avesta till Niscayah. Av Mats Egebrandts uppgifter framgår dock att Niscayah har 

bedömt att anläggningen är något för liten för att kunna fungera tillfredsställande.  

 

Vid en sammanställning som MSB har gjort av genomförda kurser 2012 framgår av  

enkätsvar från kursdeltagare att utbildningen Räddningsinsats på de olika kursorterna 

Rosersberg, Borås, Västerås och Växjö har fått förhållandevis jämna och höga poäng. 

Av tilldelningsbesked från MSB framgår att Niscayah bl.a. har vunnit upphandling 

2013-6 med genomförande i Västerås. 

 

Sammanfattningsvis bedömer tingsrätten att inträdeshindren på marknaden inte alls är 

av det slag som Konkurrensverket har gjort gällande. Det finns ett flertal övnings-

områden i offentlig ägo. Någon kategoriskt negativ inställning hos det allmänna att 

hyra ut områdena verkar inte finnas. De krav som MSB ställer på övningsområdena är 

inte högre än att befintliga övningsområden med vissa anpassningar ofta kan tas i 

anspåk för genomförande av utbildningen Räddningsinsats.  

 

På vilket sätt påverkas Niscayahs (eller annan aktörs) verksamhet av att inte få till-

träde till Bysjön?  

 

Av såväl den muntliga som den skriftliga bevisningen har framgått att Niscayah har 

vunnit upphandlingar i det område som är ifråga genom att, i konkurrens med bl.a. 

anbudsgivare som erbjöd Bysjön som övningsområde, ge anbud med anläggningen i 

Västerås som övningsområde.  

 

Mats Egebrandt har omvittnat att Niscayah gärna vill ha tillträde inte bara till Västerås 

utan även till Bysjön för att kunna driva utbildningar på alla orter. Detta för att kunna 
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bredda verksamheten och växa. Han har även framhållit att Bysjön har en fantastisk 

gasolanläggning för träning av strålförarteknik samt att all utrustning finns tillgänglig 

där, vilket skulle innebära att Niscayah slapp transportera material till övningsfältet.  

 

Enligt tingsrätten måste beviskraven ställas högre vid tillämpning av konfliktlösnings-

regeln än att en konkurrent uppger att det skulle vara önskvärt att få tillgång till en an-

läggning. Erfarenheterna av MSB:s upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats 

sedan 2009 visar att det finns flera övningsområden som kan användas med gott resul-

tat inom det geografiska upptagningsområdet. Konkurrensverket har inte visat att det 

t.ex. skulle vara ekonomiskt ofördelaktigt, eller att chanserna att vinna upphandlingen 

skulle minska, för den som lägger anbud med annat övningsområde än Bysjön.  

 

Konklusioner  

 

Det står klart att RDM:s vägran att upplåta Bysjön till Niscayah innebär att Niscayah 

inte har kunnat erbjuda marknaden tillgång till anordnande av utbildningen 

Räddningsinsats på Bysjön. En konkurrensbegränsning kan dock inte äga rum på en 

anläggning, utan endast på en marknad. Att Niscayah inte har fått tillträde till Bysjön 

är därför inte synonymt med att konkurrensen har begränsats eller hämmats. Istället 

måste effekterna av tillträdesvägran analyseras med avseende på marknads-

förhållandena. Vid denna bedömning fäster tingsrätten särskild vikt vid följande 

faktorer. Det saknas prekvalificerings- eller formaliakrav med avseende på vad som 

kan anses utgöra ett kvalificerat brandövningsområde. Det finns ett flertal 

övningsområden i offentlig ägo. Någon kategoriskt negativ inställning hos det 

allmänna att hyra ut områdena verkar inte finnas. De krav som MSB ställer på 

övningsområdena är inte högre än att befintliga övningsområden med vissa 

anpassningar ofta kan tas i anspåk för genomförande av utbildningen Räddningsinsats. 

Erfarenheterna av MSB:s upphandlingar av utbildningen Räddningsinsats sedan 2009 

visar att det finns flera övningsområden som kan användas med gott resultat inom det 

geografiska upptagningsområdet. Konkurrensverket har inte visat att det t.ex. skulle 

vara ekonomiskt ofördelaktigt, eller att chanserna att vinna upphandlingen skulle 
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minska, för den som lägger anbud med annat övningsområde än Bysjön. Därtill kom-

mer att de konkurrenssnedvridande eller konkurrenshämmande effekterna bör vara av 

någon betydelse. Konkurrensverket har inte uppfyllt beviskravet för att sådana effekter 

föreligger. Talan ska därför lämnas utan bifall.  

 

Rättegångskostnader 

 

I mål och ärenden enligt konkurrenslagen tillämpas enligt 8 kap 15 § konkurrenslagen 

som huvudregel 31 kap rättegångsbalken i fråga om rättegångskostnader. Konkurrens-

verket har förlorat målet och ska ersätta RDM:s rättegångskostnader.  

 

RDM har yrkat ersättning med 598 733 kr, varav 581 000 kr avser ombudsarvode,     

15 000 kr kostnad för rättsutlåtande och resterande reskostnader. Konkurrensverket har 

vitsordat ersättning för ombudsarvode med 300 000 kr samt även vitsordat reskostna-

den. Enligt verket är inte kostnad för rättsutlåtande ersättningsgillt eftersom utlåtandet 

aldrig har getts in i rättegången.  

 

En kostnadsräkning för vilken brottmålsreglerna tillämpas bör vara utformad så att det 

framgår vilka åtgärder som vidtagits, tidsåtgång och vilket arvode som tillämpats, allt 

för att domstolen ska kunna bedöma skäligheten. RDM:s kostnadsräkning uppfyller 

dessa krav. När det gäller ersättning för försvarares arbete enligt 31 kap 2 § rätte-

gångsbalken har i rättspraxis den timkostnadsnorm som gäller enligt brottmålstaxan 

kommit att bli vägledande (NJA 1982 s 836) men med möjlighet att bestämma högre 

ersättning när målets beskaffenhet eller någon annan särskild anledning föranleder 

detta (NJA 1991 s 600). Målet är konkurrensrättsligt. Det kan därför finnas anledning 

att frångå timkostnadsnormen och godta timkostnader av det slag som debiteras av 

affärsjuridiska byråer för arbete som utförs av delägare eller seniora jurister. Den yr-

kade ersättningen för ombudsarvode får anses skälig. Reskostnaden är vitsordad. Det 

har inte lämnats någon förklaring till varför RDM har behövt anlita såväl ombud som 

annan rättslig expertis, eller vad rättsutlåtandet avser. Kostnaden för rättsutlåtande ska 

därför inte ersättas av Konkurrensverket.  

 

60



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 
2013-01-30 

T 7924-11 

Avdelning 5  

 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR se domsbilaga 2 (Dv 401).  

Ett överklagande, ställt till Marknadsdomstolen, ska ges in till tingsrätten senast den 20 

februari 2013. Det krävs prövningstillstånd.  

 

 

 

Cecilia Klerbro                                     Ingeborg Simonsson  

 

I avgörandet har deltagit professorn Johan Stennek och docenten Jens Josephson.  
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I TVISTEMÅL 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller ett i 
domen intaget beslut, ska göra detta skriftligen. 
Skrivelsen ska skickas eller lämnas till tingsrät-
ten. Överklagandet prövas av den hovrätt som 
finns angiven i slutet av domen. 
 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista dagen 
för överklagande finns angiven på sista sidan i do-
men. 
 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får ock-
så motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga ti-
den för överklagande har gått ut. Överklagandet 
ska också i detta fall skickas eller lämnas till tings-
rätten och det måste ha kommit in till tingsrätten 
inom en vecka från den i domen angivna sista da-
gen för överklagande. Om det första överklagan-
det återkallas eller förfaller kan inte heller ans-
lutningsöverklagandet prövas.  

 

Samma regler som för part gäller för den som inte 
är part eller intervenient och som vill överklaga ett 
i domen intaget beslut som angår honom eller 
henne. I fråga om sådant beslut finns dock inte nå-
gon möjlighet till anslutningsöverklagande. 

 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i hov-
rätten fordras att prövningstillstånd meddelas. 
Hovrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av 
det slut som tingsrätten har kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går 
att bedöma riktigheten av det slut som tings-
rätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstillämpning-
en att överklagandet prövas av högre rätt, el-
ler  

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står tingsrät-
tens avgörande fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till hov-
rätten varför klaganden anser att prövningstillstånd 
bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angivande av 
tingsrättens namn samt dag och nummer för 
domen, 

2. parternas namn och hemvist och om möjligt 
deras postadresser, yrken, personnummer 
och telefonnummer, varvid parterna be-
nämns klagande respektive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som klagan-
den vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet och i 
vilket avseende tingsrättens domskäl enligt 
klagandens mening är oriktiga,  

5. de omständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas, samt  

6. de bevis som åberopas och vad som ska styr-
kas med varje bevis. 

Har en omständighet eller ett bevis som åberopas i 
hovrätten inte lagts fram tidigare, ska klaganden i 
mål där förlikning om saken är tillåten förklara an-
ledningen till varför omständigheten eller beviset 
inte åberopats i tingsrätten. Skriftliga bevis som 
inte lagts fram tidigare ska ges in samtidigt med 
överklagandet. Vill klaganden att det ska hållas ett 
förnyat förhör eller en förnyad syn på stället, ska 
han eller hon ange det och skälen till detta. Kla-
ganden ska också ange om han eller hon vill att 
motparten ska infinna sig personligen vid huvud-
förhandling i hovrätten. 
 

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller 
hans/hennes ombud. Till överklagandet ska bifo-
gas lika många kopior av skrivelsen som det finns 
motparter i målet. Har inte klaganden bifogat till-
räckligt antal kopior, framställs de kopior som be-
hövs på klagandens bekostnad. Ytterligare upplys-
ningar lämnas av tingsrätten. Adress och telefon-
nummer finns på första sidan av domen. Om ni ti-
digare informerats om att förenklad delgivning kan 
komma att användas med er i målet/ärendet, kan 
sådant delgivningssätt också komma att användas 
med er i högre instanser om någon överklagar av-
görandet dit.
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