
 

Vid frågor kan du kontakta Ari Kouvonen 
ari.kouvonen@almega.se 
08-762 69 36 

Hur gör jag en anmälan om konkurrensproblem till 

Konkurrensverket?  

Konkurrensverket (KKV) sätter stort värde på den information man får om aktuella konkurrens- och 

upphandlingsproblem genom tips och förfrågningar. KKV fokuserar på att utreda ärenden som har 

ett generellt intresse och som leder till tydliga resultat. Därför utreds inte alla ärenden, men dina 

uppgifter kan vara avgörande i ett större sammanhang, så gör därför en anmälan om du upplever 

konkurrensproblem.  

Länk till anmälan om konkurrensproblem.  

Länk till anmälan om upphandlingsproblem (exempel, otillåten direktupphandling). 

KKV kan inte starta utredningar på alltför vaga misstankar och bevis. Därför är det viktigt att du 

lämnar korrekta uppgifter och gärna styrker dessa med bevishandlingar, som kan vara 

tilldelningsbeslut, kostnadskalkyl eller andra handlingar som styrker din anmälan, etc. 

Normalt får du besked inom en månad om ärendet skall utredas vidare eller skrivas av, men det kan 

ta upp till fyra månader att få besked. Du kan alltid räkna med att du får ett besked, om du inte är 

anonym. 

Det kostar ingenting att anmäla till KKV. Om du inte är nöjd med KKVs utslag, kan du driva ärendet 

vidare till Tingsrätt, men då står du själv för kostnaderna och riskerar också att få stå för motpartens 

kostnader. 

Mer information  

Mer information kan du få på www.kkv.se 

Du kan också ringa på telefon 08 – 700 16 00 eller maila direkt till konkurrensverket@kkv.se 

Rådgör gärna med Serviceföretagens kansli, så får du mer hjälp och tips. 

Tänk på följande övergripande frågor när du anmäler 

1. Ärendet bör vara av sådan karaktär, att det kan skapa praxis. 

2. Ärendet skall vara allvarligt, helst påverka hela landet, men inte nödvändigtvis. 

3. Ärendet skall inte kunna prövas av annan myndighet, t.ex. Förvaltningsdomstolen. 

Övrigt 

- Observera att dokumentet blir offentlig handling när den kommer till Konkurrensverket. Om 

du vill vara anonym i kontakterna med KKV är det alltid bäst att först kontakta KKV på telefon 

08-700 16 00. 

- Anmälan kan vara muntlig, det finns inga krav på formalia, det är att föredra att använda 

KKVs blankett för snabbare hantering av ärendet.  


