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AVSKRIFT

MARKNADSDOMSTOLEN BESLUT 2000:1

2000-01-25 Dnr A 8/99

ÖVERKLAGAT BESLUT Konkurrensverkets beslut 1999-04-29, dnr 274/1999,

bilaga (ej bilagd här)

KLAGANDE Stockholm Transfer Taxi AB, 556469-5350,

Box 49058, 100 28 STOCKHOLM

Ombud: advokaten N. H., Box 19579,

104 32 STOCKHOLM

MOTPARTER 1. Statens Järnvägar, 202100-0787,

SJ Fastighetsdivisionen, 105 50 STOCKHOLM

2. Taxi Stockholm 15 00 00 AB, 556027-9811,

Box 6576, 113 83 STOCKHOLM

3. Taxi Kurir i Stockholm AB, 556260-6060,

Sjöviksbacken 35, 117 43 STOCKHOLM

4. Taxi 020 AB, 556470-1919, Box 1133,

164 22 KISTA

Ombud för 2-4: advokaten G. A., C. W. Ö. Advokater

AB, Grev Turegatan 9 A,

114 46 STOCKHOLM

5. Konkurrensverket, 103 85 STOCKHOLM

SAKEN återkallelse enligt 21 § konkurrenslagen (1993:20) av

beslut om icke-ingripandebesked 

____________________

MARKNADSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

1. Marknadsdomstolen lämnar överklagandet utan bifall.
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2. Stockholm Transfer Taxi AB skall ersätta SJ dess rättegångskostnader med sextusen

(6 000) kr samt vart och ett av Taxi Stockholm 15 00 00 AB, Taxi Kurir i Stockholm AB och

Taxi 020 AB dess rättegångskostnader med fyratusenfemhundra (4 500) kr, allt avseende om-

budsarvode. På beloppen skall utgå ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för

Marknadsdomstolens beslut till dess betalning sker.

YRKANDE

Stockholm Transfer Taxi AB (Transfer Taxi) har yrkat att Marknadsdomstolen, med undan-

röjande av Konkurrensverkets beslut den 29 april 1999, dnr 274/1999, med stöd av 21 § kon-

kurrenslagen (1993:20) (KL) återkallar Konkurrensverkets beslut om icke-ingripandebesked

den 14 december 1998, dnr 1099/97.

Motparterna har bestritt yrkandet.

Transfer Taxi, Statens Järnvägar (SJ), Taxi Stockholm 15 00 00 AB, Taxi Kurir i Stockholm

AB och Taxi 020 AB (Taxiföretagen) har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader.

PARTERNAS TALAN

Parterna har anfört bl.a. följande.

Transfer Taxi

Det sätt på vilket köordningen fungerar på Centralplan innebär att Taxiföretagens konkurren-

ter inte ges någon rimlig möjlighet att ta upp kunder på Centralplan. Det är mot bakgrund av

hur kösystemet fungerar i praktiken anmärkningsvärt att Konkurrensverket i sitt beslut hävdar

att "Taxiföretag som inte omfattas av avtalet kan ta upp kunder i fil 3, som för övrigt är öppen

att trafikeras av alla taxiföretag, dvs. även av de avtalsslutande företagen. Avtalet som sådant

hindrar således inte något taxiföretag från att ta upp kunder på Centralplan." I verkligheten ser

det annorlunda ut. De bilar från Taxiföretagen som kommer till Centralplan kör in genom fil

2, gör en u-sväng in till fil 3 och därifrån tillika med en u-sväng in till fil 1. Såväl fil 2 som 3

används således vid köbildning som uppställningsplats för väntande bilar från alla tre Taxifö-

retagen i avvaktan på att dessa skall köra fram som sista bil i fil 1. Dessa bilar är alltså inte be-
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redda att ta upp kunder från fil 2 och 3 före sina kollegor i fil 1 utan väntar på sin tur som för-

sta bil i fil 1. De kunder som skall åka tågtaxi hänvisas till den Taxi Kurirbil som står först i

fil 1. Tågtaxifilen, fil 2, används regelmässigt av samtliga tre Taxiföretag.

Det är inte ovanligt att även genomfartskörfälten i fil 2 och 3 används för uppställning av

väntande bilar från de tre Taxiföretagen, vilket omöjliggör genomfart. Vid dessa tillfällen till-

lämpas en intern köordning som innebär att bilarna kör in genom genomfartskörfältet i fil 2,

gör en u-sväng in till uppställningskörfältet för konkurrerande taxiföretag i fil 3, gör ånyo en

u-sväng in till tågtaxifilen, fil 2, därefter återigen en u-sväng in till genomfartskörfältet i fil 3

för att sedan göra en u-sväng in till fil 1. De bilar från konkurrerande taxiföretag som vill

vänta på kunder vid Centralplan får således trängas mellan väntande bilar från de tre Taxifö-

retagen i fil 2 och 3. Skulle dessa bilar under sin väntan få en körning via sin beställningscen-

tral till en närliggande adress är de ofta instängda och kan inte ta sig ut från Centralplan. Det

är inte ovanligt att samtliga uppställningsplatser samt genomfartsfilerna i fil 2 och 3 på Cen-

tralplan helt blockeras av väntande bilar från de tre Taxiföretagen.

Genom den rådande ordningen förhindras således bilar från de konkurrerande taxiföretagen i

stor utsträckning från att ställa upp sig på Centralplan. Det otvivelaktiga intrycket kunderna

ges av den rådande ordningen är också att filerna 2 och 3 endast är köfiler och att all påstig-

ning sker från fil 1. I stället för att, som Konkurrensverket utgått ifrån, kunder tas upp på tre

olika platser på Centralplan leds således samtliga kunder till fil 1. Detta intryck förstärks av

att de anställda taxivärdarna agerar över hela Centralplan och hänvisar alla kunder till fil 1,

samt av de anläggningar med skärmtak och kättingar som iordningställts vid upphämtnings-

platsen vid fil 1.

Att systemet fungerar på beskrivet sätt är inte en tillfällighet utan har varit eftersträvat från

första början av Taxiföretagen. I praktiken har de på detta sätt effektivt lagt under sig hela

Centralplans taxihållplats. Detta sker uppenbarligen med SJ:s goda minne. Det är av just det

skälet som fil 3 har givits motsatt färdriktning mot de övriga filerna. Om fil 3 hade samma

färdriktning som de övriga filerna skulle en sådan blockering av området som nu sker inte

vara möjlig. En sådan ordning skulle således bättre uppfylla de ändamål som Konkurrensver-

ket förutsatt vid sitt beslut och på ett bättre sätt underlätta för kunderna att välja den bil de

önskar.
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Vidare måste det samarbete som sker mellan Taxiföretagen på andra håll i Stockholm och inte

minst det förhållandet att det föreligger en priskartell mellan Taxiföretagen tillmätas betydelse

vid beslutet. Detta gäller särskilt då Konkurrensverket i sitt beslut om icke-ingripandebesked

den 14 december 1998 angett den relevanta geografiska marknaden till Stockholms centrum

eller i vart fall ett område som omfattar området kring Centralstationen, World Trade Center

och Royal Viking Hotel.

Det föreligger inte några förutsättningar att förplikta Transfer Taxi att utge ersättning för

Taxiföretagens eller SJ:s rättegångskostnader. Bestämmelsen i 32 § lagen (1996:242) om

domstolsärenden är fakultativ. Det skulle strida mot grunderna för konkurrensrätten att ett

mindre företag inte skulle kunna få Konkurrensverkets beslut omprövat utan att behöva riske-

ra att drabbas av rättegångskostnader.

SJ

De omständigheter som låg till grund för Konkurrensverkets beslut var inte oriktiga eller vil-

seledande. De har inte heller förändrats i väsentligt avseende. Skäl för att enligt 21 § KL åter-

kalla beslutet om icke-ingripandebesked saknas därför.

De problem som Transfer Taxi säger sig uppleva uppfattar SJ i huvudsak vara hänförliga till

tillfälliga trafikproblem. Centralplan har med hänsyn till sin fysiska utformning en begränsad

kapacitet. Tillfälliga anhopningar av taxibilar kan därför tidvis orsaka trafikstockningar som

kan upplevas på det sätt som Transfer Taxi gett uttryck för.

Taxivärdarna skall i enlighet med avtalet svara för bl.a. tillsyn av hela Centralplan och vid be-

hov rapportera tillbud till polismyndigheten. Denna mer allmänt hållna uppgift gäller således

ordningshållningen i stort. I samband med trafikstockningar försöker därför taxivärdarna att

lösa upp knutarna genom att dirigera bilar för att över huvud taget få ett trafikflöde. Klarar

inte värdarna detta tillkallas polisen. I så motto är det riktigt att taxivärdarna opererar över

hela Centralplan.

Taxivärdarna reglerar inte trafiken i fil 3 och anlägger inga synpunkter på hur köordningen

där sköts. Taxikunden har rätt att välja vilken bil som helst. Det förekommer att taxivärdarna

hänvisar kunder till fil 3 när kunden har önskemål om att åka med annat taxiföretag än de som
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är parter i arrendeavtalet eller underavtal till det. Däremot ingriper taxivärdarna när andra

taxiföretag än de som är parter i arrendeavtalet försöker ta upp kunder i fil 1.

Fil 3 får trafikeras av alla taxiföretag. Om den bil som står i fil 3 väljer att köra därifrån med

eller utan kund kan inte ha någon betydelse i konkurrensrättslig mening, även om bilen kör till

fil 1 och där tar upp en kund. Det kan anmärkas att SJ observerat att fil 3 oftast är tom vid

högtrafik och köbildning vid Centralplan.

I Marknadsdomstolen är Transfer Taxi SJ:s motpart. Jämlikt 64 § KL föreligger därför förut-

sättningar att förplikta Transfer Taxi att ersätta SJ dess rättegångskostnader om ändringstalan

inte bifalls.

Taxiföretagen

Rekvisiten i 21 § KL är inte uppfyllda och förutsättningar saknas således för att bifalla Trans-

fer Taxis yrkande. De uppgifter och omständigheter som Transfer Taxi påtalat har, i den ut-

sträckning dessa varit riktiga, varit kända för Konkurrensverket redan vid dess prövning av

Taxiföretagens begäran om icke-ingripandebesked och uppgifterna respektive omständighe-

terna har inte varit oriktiga eller vilseledande och inte heller förändrats i väsentlig omfattning.

Det sätt på vilket trafiksystemet på Centralplan fungerar, både principiellt och i praktiken, har

varit detsamma såväl före som efter Konkurrensverkets prövning och således iakttagbart för

verket. Det har redan vid Konkurrensverkets prövning stått klart bl.a. att också Taxiföretagen

har rätt att använda fil 3 och att så sker även i praktiken.

Det är inte korrekt att kösystemet på Centralplan innebär att konkurrerande taxiföretag inte

ges rimlig möjlighet att ta upp kunder på Centralplan. Systemet ger alla taxiföretag möjlighet

att hämta upp kunder på Centralplan men det ger samtidigt möjlighet att få fram taxifordon

från de i särklass mest efterfrågade taxiföretagen, som är de tre Taxiföretagen, till kunderna.

Såväl Transfer Taxi som andra företag hämtar faktiskt kunder på Centralplan.

Kösystemet ger inte kunderna intrycket att all upptagning av kunder skall ske i fil 1. Central-

plan är tydligt skyltad och taxivärdarna informerar kunderna om systemet och om var de olika

taxikategorierna finns tillgängliga. Färdriktningen i filerna är betingad av att Centralplan är

till ytan ytterst begränsad och är också nödvändig för snabb och trafiksäker in- och utpasse-

ring.
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Taxivärdarna opererar i princip enbart i fil 1 och 2, men det händer att de vid trafikstockning-

ar ingriper även vid exempelvis infarten till Centralplan, i akt och mening att avhjälpa trafik-

problem. Taxivärdarna bemöter alla kunder lika, oavsett med vilket taxiföretag kunderna väl-

jer att åka eller från vilken fil de väljer taxiföretag, och de diskriminerar inte något taxiföre-

tag. De hindrar inte heller Transfer Taxi att ta upp kunder i fil 3. Kunden väljer själv vilken

bil han vill åka med och om en kund till taxivärden framför önskemål om att åka med ett an-

nat taxiföretag än det som har rätt att använda fil 1 hänvisar taxivärden till fil 3.

Transfer Taxis påstående om prissamverkan och annan samverkan mellan Taxiföretagen är

helt felaktigt. Någon sådan samverkan sker inte. Påståendet är dessutom inte relevant i för-

hållande till Konkurrensverkets prövning av den samverkan som sker på Centralplan.

Transfer Taxi är Taxiföretagens motpart. Transfer Taxi kan därför med tillämpning av 64 §

KL, 32 § lagen (1996:242) om domstolsärenden och 18 kap. rättegångsbalken förpliktas att

ersätta Taxiföretagens rättegångskostnader för det fall överklagandet inte vinner bifall. Frågan

har bl.a. prövats i Marknadsdomstolens avgörande MD 1999:14.

Konkurrensverket

Konkurrensverket vidhåller att det saknas förutsättningar för att med stöd av 21 § KL åter-

kalla verkets beslut om icke-ingripandebesked.

ÅBEROPAD BEVISNING

Transfer Taxi har som bevisning åberopat en videoupptagning av trafiksituationen på Central-

plan.

MARKNADSDOMSTOLENS SKÄL

Vad som förevarit i Marknadsdomstolen föranleder ingen annan bedömning än den som Kon-

kurrensverket har gjort. Marknadsdomstolen finner således, på de skäl som framgår av Kon-

kurrensverkets beslut, att förutsättningar inte föreligger för att med stöd av 21 § KL återkalla

beslutet om icke-ingripandebesked. Transfer Taxis yrkande skall därför lämnas utan bifall.
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Transfer Taxi har bestritt att bolaget vid denna utgång är skyldigt att ersätta SJ och Taxiföre-

tagen för deras rättegångskostnader i Marknadsdomstolen. Vad Transfer Taxi har anfört till

stöd härför utgör inte någon grund för att bolaget inte skall åläggas skyldighet att ersätta SJ:s

och Taxiföretagens kostnader i ärendet (jfr avgörandet MD 1999:14). Det föreligger inte hel-

ler särskilda skäl för att med stöd av kvittningsregeln i 64 § KL bestämma att var och en av

parterna skall svara för sina rättegångskostnader. Transfer Taxi är således skyldigt att ersätta

SJ och Taxiföretagen för deras rättegångskostnader i Marknadsdomstolen. Som i och för sig

skälig ersättning har Transfer Taxi avseende SJ vitsordat 2 000 kr och avseende Taxiföretagen

sammantaget 4 500 kr. Marknadsdomstolen finner att den av SJ och Taxiföretagen yrkade er-

sättningen får anses vara skälig varför yrkandena skall bifallas i sin helhet.

På Marknadsdomstolens vägnar

Staffan Laurén

Ledamöter: Staffan Laurén, Lars Jonson, Carin Holmquist, Lars-Gunnar Mattsson och Anders

Stenlund. Enhälligt

Sekreterare: Magnus Jonson


