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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2015-03-16 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden 

Kristina Ståhl och Agneta Bäcklund. 

 

Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar 

 

Enligt en lagrådsremiss den 5 mars 2015 (Näringsdepartementet) 

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till  

lag om ändring i konkurrenslagen (2008:579). 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Fredrik  

Nordenfelt. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

5 kap. 6 § 

 

Enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen får Konkurrensverket under vissa 

förutsättningar genomföra en undersökning hos ett företag som miss-

tänks ha överträtt vissa angivna bestämmelser. Enligt 4 och 5 §§ får 

en undersökning också göras hos ett annat företag än det som är 

föremål för utredning samt hos styrelseledamöter och anställda i det 
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företag som är föremål för utredningen. I samtliga fall krävs ett beslut 

av Stockholms tingsrätt om att undersökningen får genomföras. 

 

I 6 § anges att Konkurrensverket när det genomför undersökningen 

har rätt att bland annat 1. granska bokföring och andra affärshand-

lingar samt 2. ta kopior av eller göra utdrag ur bokföring och affärs-

handlingar. 

 

I ett nytt andra stycke i 6 § föreskrivs att i fråga om en kopia med 

elektroniskt lagrad information får Konkurrensverket vidta åtgärderna 

i första stycket 1 och 2 i sina lokaler, om den som undersökningen 

genomförs hos samtycker till det. Det anges vidare att denne har rätt 

att följa de åtgärder som verket vidtar. 

 

Enligt författningskommentaren avses med uttrycket ”kopia med 

elektroniskt lagrad information” i andra stycket det datamedium till 

vilket verket vid platsundersökningen kopierat eller speglat informa-

tion som finns lagrad på hårddiskar, dataservrar och andra lagrings-

media för elektronisk information. Samtycket omfattar förflyttning av 

kopian till verket för fortsatt genomförande av den undersökning som 

Stockholms tingsrätt beslutat. 

 

Förfarandet vid spegling och kopiering beskrivs närmare på s. 9 ff. i 

lagrådsremissen. Speglingen eller kopieringen kan avse hela lag-

ringsmedia (till exempel hårddisken i en dator) eller en del av exem-

pelvis en server (såsom en viss persons e-postkatalog eller hemkata-

log). Den informationsmängd som finns samlad i kopian av det 

elektroniskt lagrade materialet är således regelmässigt väsentligt mer 

omfattande än de dokument som Konkurrensverket enligt första 

stycket har rätt att granska och kopiera. Syftet med speglingen och 

kopieringen av det digitala materialet är att verket i den informa-

tionsmängd som finns samlad i den elektroniska kopian ska efter-
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söka dokument som omfattas av tingsrättens beslut. När denna ge-

nomsökning är klar och verket har valt ut vilka av de granskade do-

kumenten som det behöver för den fortsatta utredningen skrivs 

dessa ut. Därefter raderas den digitala kopian. 

 

Kopieringen eller speglingen är således endast en förberedande åt-

gärd som ska möjliggöra eftersökning av de dokument som Konkur-

rensverket har rätt att granska och kopiera. Denna del av förfarandet 

omfattas inte av det nya andra stycket och är inte heller på annat sätt 

författningsreglerat. Andra stycket tar endast sikte på var genomsök-

ningen av den elektroniska kopian sedan ska göras: hos den där 

undersökningen genomförs eller i Konkurrensverkets egna lokaler. 

Syftet med andra stycket är att klargöra att för att genomsökningen 

ska kunna ske i verkets lokaler krävs att den som undersökningen 

genomförs hos samtycker till att kopian med elektroniskt lagrad in-

formation flyttas dit. 

 

Den ”kopia” som det talas om i andra stycket är alltså något annat än 

de ”kopior” som Konkurrensverket enligt första stycket har rätt att ta. 

Att så är fallet framgår dock inte av själva lagtexten. Denna läses i 

stället naturligen så att med kopia i andra stycket avses detsamma 

som i första stycket. 

 

I lagförslaget i den promemoria som ligger till grund för lagrådsremis-

sen var inledningen till andra stycket formulerad så att ”I fråga om 

elektroniskt lagrad information får… ”. Att uttrycket ”en kopia” lagts till 

har vid föredragningen förklarats med att det ska tydliggöra att det 

inte handlar om att verket ska ta med sig själva hårdvaran, dvs. ex-

empelvis datorer eller servrar, för att genomföra sökningen direkt i 

denna. Enligt Lagrådets mening kan det ifrågasättas om denna pre-

cisering är nödvändig. Konkurrensverket har ingen rätt att omhän-

derta till exempel datorer, och att en sådan möjlighet skulle kunna 
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uppkomma genom bestämmelsen i andra stycket framstår som lång-

sökt. Om preciseringen ändå anses erforderlig bör formuleringarna i 

paragrafen ses över.  

 

Som framgått ska samtycket avse själva förflyttningen. Såsom andra 

stycket är formulerat kan det emellertid ge intryck av att samtycket 

(även) avser Konkurrensverkets fortsatta åtgärder med den förflyt-

tade kopian, dvs. den efterföljande granskningen och kopieringen. 

Detta synes inte vara avsikten. I den fortsatta beredningen bör över-

vägas om paragrafen kan förtydligas även i detta avseende. 

 

 

 

 

 

 


