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Påstått konkurrensproblem – Trygg-Hansas hantering av
skadereparationer
Konkurrensverkets beslut
Konkurrensverket kommer inte att utreda saken ytterligare.
Ärendet
Konkurrensverket har den 23 oktober mottagit ett klagomål mot
försäkringsbolaget Trygg-Hansa. I klagomålet anförs sammanfattningsvis
följande. Trygg-Hansa använder sig av verkstäder med svart arbetskraft och
personalen saknar bl.a. papper och har utvisningsbeslut. Detta resulterar i att
Trygg-Hansa sätter priser på skadereparationer och glasbyten under
marknadspriser. Trygg-Hansa har informerats av klaganden om problemet då
oseriösa verkstäder förstör för seriösa, utan att det resulterat i någon åtgärd från
Trygg-Hansa. Styrningen av skadereparationer är under all kritik och leder till
konkurrensbegränsning och snedvriden konkurrens.
Skäl för beslutet
Konkurrensverket bedömer i varje enskilt fall om den fråga som anmäls ska
granskas närmare. Detta sker med utgångspunkt i myndighetens prioriteringspolicy. Vid prioriteringen väger Konkurrensverket in förfarandets förmåga att
skada konkurrensen och konsumenterna, hur viktigt det är att få ett vägledande
avgörande, om Konkurrensverket är den aktör som är bäst lämpad att agera och
om Konkurrensverket har förutsättningar att effektivt utreda och ingripa mot
problemet. Skada för konkurrensen och konsumenterna är den prioriteringsfaktor
som väger tyngst när Konkurrensverket fattar ett prioriteringsbeslut.
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Konkurrensverket anser att det inte finns tillräckliga indikationer på ett allvarligt
konkurrensproblem som skadar konkurrensen och konsumenterna för att prioritera en fördjupad utredning på denna grund. Konkurrensverket anser inte heller
att det finns skäl att prioritera en fördjupad utredning utifrån någon av de andra
grunderna i prioriteringspolicyn. Ärendet ska därför skrivas av.
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Konkurrensverkets beslut att inte utreda saken vidare innebär inte ett ställningstagande till om förfarandet strider mot konkurrensreglerna.
Hur ni kan gå vidare
Konkurrensverkets beslut att inte utreda det påtalade konkurrensproblemet
ytterligare kan inte överklagas. Detta följer av 7 kap. 1 § konkurrenslagen
(2008:579).
De företag som berörs av förfarandet och/eller verksamheten kan däremot på
egen hand väcka talan vid domstol för att få saken prövad enligt 3 kap. 2 §
konkurrenslagen.
Särskild talan om förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag
enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen eller missbruk av dominerande ställning enligt
2 kap. 7 § konkurrenslagen (eller enligt artikel 101 respektive 102 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt) väcks genom ansökan om stämning vid
Patent- och marknadsdomstolen.

Detta beslut har fattats av funktionsansvarige Martin Bäckström. Föredragande
har varit Alexander Albrecht.
Beslutet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter.

Martin Bäckström

Alexander Albrecht

Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.
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