
 

Postadress 
Box 2217 
103 15 Stockholm 

Besöksadress 
Birger Jarls Torg 9 

Telefon 
08-412 10 30 
Telefax 
08-21 23 35 

E-postadress 
md@marknadsdomstolen.se 
Webbadress 
http://www.marknadsdomstolen.se 

Expeditionstid 
måndag– fredag 
09:00 – 15:00 
Lunchstängt 
12:00 – 13:00 

 

 

   

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2014:12 

2014-11-28 Mål nr C 8/13 

 

KÄRANDE Länsdelen AB, 556857-4064, 

Box 4509, 203 20 Malmö 

Ombud: Advokaterna O. H. och  

L. H., Hamilton Advokatbyrå KB, Box 715, 

101 33 Stockholm 

SVARANDE Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag, 

969683-4101 

Sten Sturegatan 4, 411 39 Göteborg 

Ombud: Advokaterna D. T., A. J. och 

Y. A. 

Advokatfirman MarLaw AB,  

Box 3079, 103 61  Stockholm 

SAKEN Marknadsföring av företagsinformation; 

nu fråga om återkallelse av talan m.m. 

______________________  

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE 

1. Målet avskrivs från vidare handläggning. 

2. Länsdelen AB ska ersätta Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag dess 

rättegångskostnader med ett belopp om fyrahundrasjuttiofemtusen (475 000) kr, 

avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för 

Marknadsdomstolens beslut till dess betalning sker. 
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YRKANDEN M.M. 

1 Länsdelen AB (Länsdelen) bedriver en verksamhet som i praktiken omfattar 

publicering av kataloger på internet med kontaktuppgifter m.m. om företag och 

föreningar, bl.a. en katalog benämnd Länsdelen.  

2 Förenade Bolag i Sverige Kommanditbolag (Förenade Bolag) bedriver en verksamhet 

som inbegriper publicering av en webbsida med titeln Varningslistan och som inne-

håller uppgifter om företag, bl.a. om företag som av Förenade Bolag bedömts använda 

sig av vilseledande försäljningsmetoder.  

3 Länsdelen yrkade, såsom bolaget slutligt bestämde sin talan, bl.a. att Förenade Bolag 

vid vite skulle förbjudas att påstå att Länsdelen skickar bluffakturor eller att 

Länsdelens verksamhet i övrigt är oseriös, eller göra påståenden av väsentligen samma 

innebörd, genom att på webbplatsen www.forenadebolag.se publicera uppgifter 

rörande Länsdelen.  

4 Förenade Bolag yrkade i första hand att del av käromålet skulle avvisas på den 

grunden att vissa av de av Länsdelen påtalade påståendena inte utgjorde 

marknadsföring. I andra hand yrkade Förenade Bolag att käromålet skulle ogillas.  

5 Sedan Förenade Bolag preciserat sitt yrkande om avvisning och därefter återkallat 

yrkandet samt efter att Marknadsdomstolen avskrivit detta yrkande från vidare 

handläggning, har Länsdelen återkallat sin talan. 

6 Förenade Bolag har fordrat ersättning för rättegångskostnader med 944 670 kr för 

ombudsarvode jämte ränta. 

7 Länsdelen har vitsordat ett belopp om 349 395 kr som skälig ersättning för Förenade 

Bolags rättegångskostnader och får därmed anses ha medgivit att betala detta belopp. 

8 Parterna har i frågan om rättegångskostnad anfört i huvudsak följande. 

Förenade Bolag 

9 Förenade Bolag har som svarande – mot bakgrund av den omvända bevisbördan – haft 

att yttra sig på ett seriöst sätt och åberopa nödvändig bevisning för att styrka de av 
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Länsdelen påtalade påståendena. Redan på grund härav är det naturligt att Förenade 

Bolag har högre kostnader än Länsdelen i målet. 

10 Målet rör i allt väsentligt Länsdelens (och dess företrädares) långvariga otillbörliga 

affärsmetoder i förhållande till hundratals småföretagare vilka bidragit till att 

Förenade Bolag valt att ta upp Länsdelen på sin varningslista. 

11 För att styrka de påståenden som Länsdelen vänt sig mot har det varit nödvändigt för 

Förenade Bolag att åberopa omfattande bevisning, i synnerhet det stora antalet 

klagomål (orderbekräftelser, fakturor, påminnelsefakturor, inkassokrav och 

bestridanden samt de drabbades berättelser i form av ljudfiler och vittnesförhör) som 

Länsdelens försäljningsmetoder har resulterat i. Att gå igenom (lyssna på ljudfiler 

eller läsa), förstå, analysera och sortera de hundratals klagomålen kräver ett 

omfattande arbete. 

12 Mot bakgrund av ett Länsdelen försökt att framställa sin verksamhet skild från den 

som ett annat bolag, Svenskmedia Öresund AB, bedrev har det också varit nödvändigt 

för Förenade Bolag att åberopa bevisning som visar att verksamheten i Länsdelen är 

densamma som den som Svenskmedia Öresund AB bedrev samt att dessa bolag har 

haft samma företrädare. 

13 Åberopande av bevisning från Stiftelsen för Internetinfrastruktur (utlåtanden från 

P. F.) samt åberopande av vittnesförhör med denne har varit nödvändigt för 

att visa kopplingen mellan Svenskmedia Öresund AB och Länsdelen samt för att 

förstå tekniken bakom Länsdelens verksamhet.  

14 Förenade Bolag har inkommit med en specificerad kostnadsräkning som gör det 

möjligt för domstolen att överblicka kostnaderna som Förenade Bolaget haft. Vidare 

har ombuden i målet, naturligtvis, som god sed kräver, fördelat arbetet på ett så 

kostnadseffektivt sätt som möjligt för klienten. Sammanfattningsvis har Förenade 

Bolag haft skäl att anse att samtliga de åtgärder som föranlett Förenade Bolags yrkade 

kostnader varit erforderliga vid tiden för åtgärdernas vidtagande. I sammanhanget ska 

också poängteras att Förenade Bolag precis hade inkommit med sin slutliga 

bevisuppgift när Länsdelen, 1 år och 5 månader efter att stämningsansökningen 

skickades till Marknadsdomstolen, återkallade sin talan.  








