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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004 
 

• Under året har 40 (85, 2003) fall anmälts till Företagarombudsmannen varav 14 (21) 
publicerats. Fallen finns utlagda på Företagarombudsmannen hemsida: www.dnv.se  

• Den minskade aktiviteten under andra halvåret 2004 berodde på att den ansvarige 
utredaren slutade sin tjänst och ännu inte kunnat ersättas. 

• Företagarombudsmannen har bidragit med underlag till flera riksdagsmotioner. 
• En utredning om företagarkrånglet, kallad Värsta krånglet publicerades. 
• Företagarparlamentet, som tillkommit på initiativ av Företagarombudsmannen och är 

ett mötesforum för riksdagsledamöter och företagare, har under året haft fyra 
sessioner. 

• Företagarombudsmannen har haft flera kontakter med den kommitté som arbetat med 
en förändring av miljölagstiftningen. Företagarombudsmannen har behandlat ett 
tiotal fall som berört detta, och redogjort för sina synpunkter inför 
miljöbalkskommittén. 

• En verksamhet kallad Företagarrådslaget som samlar politiker och företagare i länen 
runt om i landet startades 2003. Företagarrådslaget har under året haft fem 
sammankomster och har flera inplanerade under våren 2005. 

• Skattejuristen Roland Armholt har under året lämnat Företagarombudsmannens 
styrelse. 

• Företagarombudsmannens styrelse har genomfört fyra möten under året och 
arbetsutskottet nio. 

 
Företagarombudsmannen är en oberoende grupp som finansieras av Stiftelsen Den Nya 
Välfärden och som arbetar för ett bättre företagarklimat i Sverige. Företagarombudsmannens 
uppgift är att ge uppmärksamhet och publicitet åt exempel på brister i villkoren för dagens 
företagare. Istället för att diskutera allmänna principer lyfter Företagarombudsmannen fram 
konkreta fall där företagande försvåras på grund av brister i lagstiftningen eller 
myndighetsutövning. Företagarombudsmannen gör inte några strikt juridiska granskningar, 
utan gör lämplighetsbedömningar ur ett företagarperspektiv. 
 
Styrelsen 
Ordförande i Företagarombudsmannen är sedan starten 2000 Tommy Adamsson (vd 
Adamssongruppen). Övriga ledamöter är Patrik Engellau (ordförande Stiftelsen Den Nya 
Välfärden), Camille Forslund (personalchef Keyline Städ & Konsult AB, tidigare i 
Småföretagardelegationen och EU-kommissionens BEST Task Force), Lars I W Jansson (vd 
och delägare  i Wasa Express samt ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté), Nils-Eric 
Sandberg (redaktör), Edward Waller (auktoriserad revisor) och  Monica Werenfels-Röttorp 
(konsult).  

Till verksamheten hör också informationschef Jonas Vikman. Den ansvarig utredare Tor 
Ekwurtzel lämnade sin tjänst under hösten och någon efterträdare är ännu inte utsedd.  
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Utredningsarbetet 
Företagare som drabbats av orimliga lagar eller andra tecken på dåligt företagarklimat kan 
anmäla detta till Företagarombudsmannen för utredning. När Företagarombudsmannen tagit 
emot en anmälan görs inledningsvis en summarisk bedömning. I detta inledande skede 
avskrivs en del av ärendena. De vanligaste orsakerna är att ärendet är av civilrättslig karaktär 
eller att det på annat sätt faller utanför Företagarombudsmannens verksamhetsområde. Det 
förekommer också att anmälare återkallar sitt ärende inför publicering, något som naturligtvis 
respekteras. Företagarombudsmannen kan också själv ta upp och pröva fall som kan vara av 
intresse. Ett sådant fall kan efter godkännande publiceras utan att den drabbade företagaren 
namnges. 

Under inledande utredning insamlas information och sakuppgifter som utvärderas. 
Företagare som anmäler fall har självfallet ett egenintresse i ärendet, vilket gäller även för 
motparten, som till exempel kommuner. Detta kan leda till partiska och felaktiga uppgifter. 
Företagarombudsmannens utredning fokuserar starkt på att komma fram till en objektiv 
bedömning. Det är en av våra allra viktigaste principer. Företagarombudsmannens 
trovärdighet bygger på att de uppgifter som redovisas är tillförlitliga. 

I fallbeskrivningen redogörs för relevanta sakomständigheter och händelseförlopp. En 
första version tillställs de inblandade parterna för möjlighet till yttrande. Därefter föredras 
fallet för styrelsen som efter bedömning beslutar om publicering. Ibland återremitteras fallen 
för kompletterande utredning.  

När ett fall slutgiltigt bedömts och publicerats skickas fallbeskrivningen och bedömningen 
tillsammans med ett pressmeddelande till aktuella medier. Fallbeskrivning och bedömning 
läggs också ut på Företagarombudsmannens hemsida: www.dnv.se/foretagarombudsmannen 
Mottagarna av pressmeddelandet utgörs främst av riks- och lokalmedia samt olika bransch- 
och organisationstidningar. Dessutom tillställs fallet andra som kan tänkas påverka 
situationen, såsom riksdagsledamöter, departement och myndigheter. 
 
Årets verksamhet 
Företagarombudsmannen är nu inne på sitt femte verksamhetsår. Formerna för arbetet har 
stabiliserats och en fungerande struktur har utvecklats dock har avsaknaden av en ansvarig 
utredare under hösten inneburit att aktiviteten under denna period varit låg. Ett arbetsutskott 
bestående av Tommy Adamsson, Monica Werenfels-Röttorp och den ansvarige utredaren har 
bildats för att möjliggöra en effektivare beredning av fallen inför Företagarombudsmannens 
möten. 

Under året har 40 fall inkommit och av dessa har 14 lett fram till publicering, att jämföra 
med 21 publicerade fall under 2003, 19 fall 2002, 18 fall 2001 och 4 fall 2000. För att ett fall 
skall anses som anmält och bedömt krävs att så mycket information och fakta inhämtats i 
ärendet att det på fasta grunder har kunnat underkastas en preliminär bedömning.  

Anmälningarna faller i huvudsak inom någon av nedanstående tre kategorier, med 
betoning på de två första. 

1. Anmälningar gällande myndighetsutövning. 
2. Anmälningar gällande lagstiftning och regelsystem. 
3. Anmälningar av civilrättslig karaktär. 

Fall av civilrättslig karaktär innebär att anmälaren har legat i tvist med ett annat företag, 
företrädesvis en bank, eller haft kritik mot ingångna avtal. Sådana fall tas inte upp. 
Fallen anmäls i företrädesvis per telefon, ibland genom fax eller brev.  
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Miljösanktionsavgifter 
Ett ämnesområde som särskilt behandlats under året är miljöbalken och systemet med 
miljösanktionsavgifter. Tio fall med anknytning till miljösanktionsavgifterna har tidigare 
utretts och publicerats, varav flertalet rönt uppmärksamhet. Företagarombudsmannen har 
också skrivit flera debattartiklar om miljölagstiftningen. På förfrågan från olika 
riksdagspartier har också underlag till motioner skrivits, som på olika sätt behandlat 
miljölagstiftningen. 

En särskild miljöbalkskommitté inledde 1999 sitt arbete med en övergripande revidering 
av miljöbalken. Kommitténs arbete var färdigt i mars 2004. Företagarombudsmannen har haft 
flera kontakter med kommittén.  

Ett av de fall som Företagarombudsmannen kritiserat gällde företagaren Mikael Ericsson i 
Visby som lämnade in en blankett till kommunen 40 dagar för sent. Konsekvensen blev att 
han påfördes en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Han blev även dömd för miljöbrott och 
med 30 dagsböter som påföljd, utöver miljösanktionsavgiften. Sammantaget motsvarar 
påföljden straffvärdet för vållande till annans död eller lätt narkotikabrott. Med hjälp av Den 
Nya Välfärdens jurist överklagade Mikael Ericsson dagsböterna till Högsta domstolen som 
beslutade att gå på Ericssons linje och upphäva hovrättens dom om böter. 
 
En hjälpande hand 
Att stå i kontakt med företagare under tiden deras fall utreds innebär många gånger att bistå 
med moraliskt stöd. Många företagare känner sig drabbade på ett personligt plan, inte minst i 
de fall där kommuner och andra myndigheter agerat på ett sätt som upplevs som kränkande. 
Dessa företagare känner sig inte sällan maktlösa och överkörda, utan möjlighet till 
upprättelse. Att Företagarombudsmannen kan ge dem rätt i moralfrågan utgör i vissa fall 
skillnaden mellan en enorm frustration och en rationell distans till situationen.  

Många företagare hör av sig och har synpunkter och uttrycker allmän irritation över 
myndighetskrångel och regelsystem. Det är för oss tydligt att Företagarombudsmannen fyller 
en viktig funktion eftersom många företagare tar kontakt för att tala om olika frågor, även om 
detta oftast inte leder till utredningar. Juridisk upplysning i enklare frågor blir ibland aktuellt, 
och där är Konkurrenskommissionens chefsjurist en ovärderlig hjälp. Dessutom finns 
möjligheten att hänvisa vidare till en samarbetande advokat, Percy Bratt, som kan ge 
inledande juridisk rådgivning utan kostnad. 

 
Företagarparlamentet 
Under hösten 2002 föddes ett diskussionsforum om företagandets villkor, kallat 
Företagarparlamentet. Syftet är att sammanföra företagare och företagarvänliga 
riksdagsledamöter för samtal och åsiktsutbyten under informella förhållanden och i en positiv 
anda. Företagarparlamentet har under året haft fyra sessioner.  
 
Företagarrådslaget 
En verksamhet kallad Företagarrådslaget startade 2003 på initiativ av 
Företagarombudsmannen och representanter i företagarfrågor från fyra riksdagspartier. 
Företagarrådslaget ska ge ett underlag till ett färdigt program som kan användas i riksdagen 
för arbete för ett bättre företagarklimat, och som kan sjösättas vid ett eventuellt framtida 
regeringsskifte. Rådslaget genomför möten mellan företagare och riksdagsledamöter på 
företagarnas hemmaplan. Ett rådslag ska genomföras i varje landskap. Under året har rådslag 
hållits i Jönköping, Stenungsund, Lycksele, Arboga och Helsingborg. Det första rådslaget 
2005 kommer att hållas i Stockholm i januari. 

 
Fyra exempel på fall som avgjorts och publicerats under året 



 4

 
Skörden förstördes under beslag  
Industrihampa odlas lagligt inom hela EU. Den har en lång historia även i Sverige, men 
förbjöds 1966 av narkotikapolitiska skäl. Växten innehåller emellertid en så liten mängd av 
drogsubstansen THC att det inte är meningsfullt att utvinna någon drog ur plantan. 
Industrihampa är en lättodlad och miljövänlig jordbruksprodukt som kan användas för 
tillverkning av bland annat rep, textiler och pressade material. Den kan också eldas och den 
kan användas som isoleringsmaterial. Till exempel innehåller Volvos miljöcertifierade bilar 
pressad industrihampa i instrumentpanel och dörrsidor.  
 
En jordbrukare i Skottorp i Halland odlade industrihampa våren 2001. Detta ledde till att det 
svenska förbudet kom att laglighetsprövas. I juni 2001 beslutade åklagare att beslagta hampan 
och låta plantorna drogpotensanalyseras. Jordbrukaren överklagade åklagarens beslag och 
tingsrätten lämnade målet till EG-domstolen, för att den svenska lagstiftningen skulle prövas 
gentemot EUs regler. EG-domstolen gav jordbrukaren rätt. Den svenska lagstiftningen att helt 
förbjuda all odling av hampa visade sig vara icke förenlig med EGs förordning (1999:1148) 
om jordbruksprodukter. EGs förordning ger rätt till odling av icke drogpotent industrihampa. 
Rättsprocessen drog emellertid ut på tiden och drygt två år hann passera innan 
förundersökningen mot odlaren lades ner i mars 2003. Beslaget hävdes och hampan 
återlämnades . 
 
Företaget Gotlands Industrihampa AB i Hemse på Gotland började också att odla 
industrihampa under våren 2001. Syftet var att genom forskning och utveckling utvidga 
hampans användningsområde. Företaget ville till exempel undersöka möjligheten att utnyttja 
dess fibrer till miljövänligt pressmaterial. Företaget odlade i större omfattning än jordbrukaren 
i Halland och skörden kom vid skördetillfället i oktober 2001 att uppgå till 12,5 ton. Efter att 
odlingen skördats balades den upp på åkern för torkning. I december 2001 polisanmälde en 
privatperson Gotlands Industrihampa AB. De två jordbrukare som ägde och drev företaget 
kallades till förhör och hela skörden togs i beslag av polis. 
 
Polisen på Gotland beslutade att förvara den beslagtagna industrihampan i ett 
ammunitionsförråd som tillhörde försvarsmakten. Ägarna protesterade mot förvaringsplatsen, 
eftersom den dåliga ventilationen i förrådet innebar en uppenbar risk att hampan skulle börja 
mögla. Vid upprepade tillfällen bad de förgäves åklagaren att få tillträde till förrådet för att 
besiktiga skörden. 
 
Våren 2003 lades förundersökningen ned och hampabeslaget hävdes med hänvisning till EG-
domen i målet mot jordbrukaren i Halland. När ägarna skulle hämta ut den beslagtagna 
skörden från ammunitionsförrådet hade de med sig en så kallad växtodlingsrådgivare, för att 
granska skörden. Ägarna misstänkte att hampan hade angripits av mögel och ville i fall av 
skada ha detta dokumenterat av en utomstående expert. Vid uthämtningen ur förrådet kunde 
omfattande mögelangrepp dokumenteras av växtodlingsrådgivaren. Ägarna krävde ersättning 
eftersom de ansåg att skörden förstörts på grund av felaktig förvaring av polismyndigheten.  
 
Staten har enligt lagen möjlighet att besluta om frivilligt skadestånd , men Polismyndigheten 
på Gotland vägrade att ersätta ägarna. Myndigheten framförde två argument: 1. Det gick inte 
att fastställa när möglet bildats. Enligt polisen hade möglet sannolikt uppstått när balarna stod 
på åkern. 2. Det gick inte att fastställa något värde för skörden. Eftersom det inte finns någon 
industri för industrihampa i Sverige kan inte skörden åsättas något värde, enligt polisen. 
Ärendet remitterades av Polismyndigheten till Rikspolisstyrelsen, som också avslog 
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ersättningsanspråket. 
 
Justitiekanslern har uppgett till Företagarombudsmannen att företagets enda möjlighet att få 
skadestånd är att stämma staten enligt skadeståndslagen (se Fakta). Ägarna har ännu inte 
bestämt om de ska stämma staten, eftersom detta är förenat med stora juridiska kostnader.  
 
Företagarombudsmannens bedömning  
– Åklagarens beslut om beslag i samband med inledande av förundersökning är lagligen 
grundat och om det hade visat sig att företaget hade begått lagbrott så hade skörden med 
automatik förverkats. Nu tvingades emellertid åklagaren att häva beslaget på grund av EG-
rätten. Något brott har aldrig konstaterats. Men företaget har ändå ”straffats”, det vill säga 
åsamkats mycket stora kostnader dels på grund av den förstörda skörden, dels på grund av 
den avstannade produktionen under den tvååriga processen. 
 
– Statens felaktiga förvaring av beslaget har orsakat skador på skörden. Därför bör staten 
också ersätta företaget för den förstörda skörden. Genom statens agerande har jordbrukaren 
orsakats skada. Beslutet att inte betala ersättning ter sig mot denna bakgrund oskäligt och 
visar på ovilja att ta konsekvenserna för de egna misstagen. I stället lastar man över 
kostnaderna på ett privat företag.  
 
– Enligt allmänna grunder om faroövergången vid beslag av egendom, ankommer det på den 
som vill påstå ursprungligt fel i beslagtaget gods, att också visa att felet förelåg redan vid 
beslaget. Någon sådan utredning har staten inte kunnat visa till stöd för sin vägran att betala 
ersättning.  
 
– Naturligtvis går det att hitta prisjämförelser i övriga Europa. Där används industrihampan 
inom flera industrier, bland annat konfektionsindustrin. Den är också föremål för utvecklings- 
och forskningsverksamhet inom andra områden. Om det funnits någon vilja hade 
myndigheterna enkelt kunnat få fram jämförelsepriser. 
 
– Under den tid hampan befann sig i beslag begärde ägarna att få se om sin skörd. Det var en 
fullt rimlig begäran med hänsyn till förvaringsomständigheterna och ägarnas omsorg om sin 
egendom. Någon risk att ägarna vid en kontroll i förrådet skulle förskingra någon del av 
beslaget fanns inte. Åklagarens beslut att inte låta ägarna bevaka att staten vårdar deras 
beslagtagna egendom är därför oförståeligt. 
 
Konkurrensbegränsande beslut i Kumla kommun stjälper företagare  
En företagare från Örebro planerade att etablera ett mobilt korvstånd på torget i Kumla. 
Därför tog han kontakt med den lokala näringslivsföreningen Kumla Promotion och den så 
kallade Torgfogden. Torgfogden i Kumla kommun är företrädare för den ekonomiska 
föreningen Kumla Promotion, som verkar för näringslivet på orten. Föreningen ägs av 90 
medlemsföretag och dess administration betalas gemensamt av kommunen och två privata 
fastighetsbolag. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen 
genom att arbeta för en ökning av handeln i Kumla. Den ska aktivt arbeta för en utveckling av 
Kumla som handelsplats och bostadsort och ha särskild inriktning på aktiviteter, som bidrar 
till att skapa underlag för nyetableringar och bättre service såväl centralt som i tätortens 
övriga affärsområden . 
 
Företagaren fick ett muntligt löfte av Torgfogden om att få driva sin verksamhet på torget. 
Han köpte en för ändamålet lämplig vagn och investerade enligt egen uppgift 60 000 kronor 
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för att iordningställa vagnen. Han tog kontakt med miljökontoret i Kumla och fick 
anvisningar av en miljöinspektör om vad som krävdes för att vagnen skulle kunna godkännas 
ur hygiensynpunkt. 
 
När verksamheten närmade sig start visade det sig att Torgfogden hade bytt ståndpunkt. Han 
hade under tiden lagt fram ett förslag till kommunen om ett tillägg i den lokala torgstadgan 
med innebörden att mobila gatukök inte skulle få ställas upp på torget under ordinarie 
torgdagar . Av underlaget till förslaget framgår att torgfogden anser att torget i första hand ska 
användas för traditionell torghandel och kulturell samvaro. Han anser också att det är viktigt 
att värna om den lokala restaurang- och gatuköksnäringen. ”Utbudet av gatuköksrätter kan 
också anses vara täckt av de två gatukök som redan finns i fasta lokaler i centrum samt av de 
bensinstationer som också tillhandahåller lunchmenyer.”, skriver Torgfogden. 
 
Förslaget till lokala föreskrifter lades fram för kommunstyrelsen, som beslutade i enlighet 
med förslaget . När ärendet behandlades i kommunfullmäktige första gången beslutades om 
bordläggning. När ärendet behandlades för andra gången gick beslutet igenom, med 
reservationer. Beslutet har överklagats till länsrätt. 
 
Kommunernas möjlighet att meddela lokala föreskrifter regleras huvudsakligen genom 
ordningslagen med tillhörande förordning . Frågan om kommunernas rätt att genom lokala 
stadgar reglera torghandeln har flera gånger varit föremål för bedömning i Regeringsrätten. 
Regeringsrätten har konstaterat att det knappast kan vara nödvändigt för upprätthållande av 
allmän ordning att genom lokala stadgar reglera torghandel .  
Kommunen är enligt lagen skyldig att anmäla ändringar i den lokala ordningsstadgan till 
länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Örebro har efter prövning beslutat att upphäva Kumla kommuns 
ändring i den lokala ordningsstadgan . Kommunen har formellt möjlighet att överklaga 
länsstyrelsens beslut till länsrätten, men kommer enligt kommunstyrelsens ordförande inte att 
göra det.  
 
Företagarombudsmannens bedömning  
– Kumla kommuns beslut att utestänga vissa former av näringsverksamhet från ortens torg 
skadar enskilda företagare. En kommun bör endast inskränka sådan torgverksamhet i den 
mån det motiveras med hänsyn till den lokala ordningen och säkerheten. Det här kommunala 
beslutet motiveras inte av den allmänna ordningen på torget utan har andra motiv.  
 
– Det är inte förenligt med ett gott företagarklimat att politiker reglerar varuutbud eller 
konsumtion. I ovanstående fall är det sannolikt att kommunpolitikerna skyddar den etablerade 
handeln och hindrar konkurrens i form av ett mobilt korvstånd 
 
Skattesystemet straffar företag vid investering  
Företaget Kurts Husvagnar AB bedriver uthyrning och försäljning av husvagnar. Förutom den 
stationära verksamheten har företaget resande säljare som säljer företagets tjänster på olika 
platser. I anställningsavtalen med säljarna ingår att dessa ska ha tjänstebil. Tjänstebilen är 
förmånsskattepliktig. Hur mycket den anställde ska beskattas för sin tjänstebil beror på bilens 
modell och ålder. Företagets tjänstebilar utgörs av enkla mellanklassbilar, som till exempel 
Ford Mondeo , vilken som ny kostar strax under 200 000 kronor. En sådan har ett 
förmånsvärde på ungefär 2 300 kronor per månad för den anställde.  
 
Företaget förflyttar husvagnar mellan olika uppställningsplatser, som många gånger utgörs av 
oländig terräng. Till detta använder företaget en vanlig tvåhjulsdriven personbil. Det medför 



 7

dock problem, eftersom en vanlig personbil inte klarar att förflytta husvagnar i till exempel 
sluttande terräng. Därför är företaget i behov av en fyrhjulsdriven jeep, lämpad för 
terrängkörning. Att köpa en jeep enbart för detta ändamål bedömer företaget vara en alltför 
stor kostnad. För att begränsa denna kostnad har företaget därför planerat att jeepen också 
skulle kunna användas av en säljare, då den inte nyttjas för att flytta husvagnar.  
 
Men den säljare som skulle ha det fyrhjulsdrivna fordonet som tjänstebil skulle då beskattas 
för ett nästan dubbelt så högt förmånsvärde som för nuvarande tjänstebil, 4 500 kronor per 
månad. Ingen av företagets säljare är beredd att bära en så hög kostnad för en bil, vars 
egenskaper de inte har nytta av privat.  
 
Enligt lagen kan förmånsvärdet för tjänstefordon jämkas under vissa omständigheter (se 
Fakta). Företaget skrev därför till Skatteverket för att yrka om jämkning av förmånsvärdet, 
och förklarade att man ville undvika att företagets behov av ett större fordon skulle drabba 
någon anställds privatekonomi.  
 
För att jämkning ska beviljas krävs enligt Skatteverkets ”Allmänna råd” att bilen inte alls eller 
till en mycket begränsad del kan användas privat (se Fakta). För att bilen ska betraktas som 
arbetsredskap måste den i väsentlig mån vara inredd eller avpassad för annat än 
persontransport, som till exempel installations- eller distributionsbilar av olika slag. 
 
Husvagnsföretaget fick avslag på sin begäran om jämkning av förmånsvärdet på en 
fyrhjulsdriven jeep. Skattemyndigheten motiverade sitt avslag med att det inte föreligger 
något betydande hinder att fordonet används även privat. Detta är i och för sig riktigt, säger 
företagets ägare, men företaget har ingen möjlighet att investera i en fyrhjulsdriven jeep om 
bilen inte kan utnyttjas som tjänstebil av en säljare under övrig tid. Han menar att 
förmånsrättsreglerna borde vara konstruerade så att de beaktar hela den aktuella situationen – 
inte bara syfta till att hindra privat användning. 
 
Ärendet kommer att överklagas till länsrätt.  
 
Företagarombudsmannens bedömning  
Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya 
Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.  
– För att Kurts Husvagnar AB ska anse sig ha råd att köpa en fyrhjulsdriven jeep till 
företaget måste bilen kunna användas för olika ändamål. Det mest naturliga i det här fallet är 
att bilen kan användas av en säljare. Men då straffas säljaren privat enligt reglerna med 
högre förmånsbeskattning. Det är naturligtvis omöjligt för ett företag att tvinga en anställd 
att bära en del av företagets verksamhetskostnader. Därmed försvårar lagen en angelägen 
investering för företaget. 
 
– I ett bra företagsklimat är reglerna utformade så att de ser till hela företagets verksamhet. 
Det får för staten inte vara mer angeläget med beskattningen av ett fordon än att företaget 
kan göra en angelägen investering. Därför bör lagen ändras så att förmånsbeskattningen inte 
enbart är utformad för att hindra att ett fordon kan användas privat av en anställd. Eftersom 
fordonet är viktigt för företagets verksamhet bör den arbetstagare som nyttjar fordonet få 
jämka förmånsskattevärdet till den nivå som motsvarar företagets övriga tjänstebilar.  
 
– Skatteverket måste ge möjlighet till individuella prövningar, istället för att använda 
schabloner som förenklar för myndigheten men försvårar för företagen. 
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Särställning och myndighetsstatus snedvrider konkurrensen  
Enligt den tidigare Räddningstjänstlagen rådde ett så kallat sotningsmonopol. Det innebar att 
sotning och kontroll av skorstenar endast fick utföras av skorstensfejarmästare, eller 
skorstensfejare som biträdde skorstensfejarmästaren. Skorstensfejarmästarna var utbildade av 
Räddningsverket och hade dessutom myndighetsstatus i egenskap av tillsynsmyndighet för 
brandskydd. Ansvaret för sotningen föll på varje kommun. Kommunerna hade avtal, inte 
sällan ”livstidsavtal”, med olika skorstensfejarmästare, vilket gav skorstensfejarmästaren och 
hans företag ensamrätt till ett visst sotningsdistrikt. I stort sett alla de företag som 
tillhandahöll sotningstjänster kunde även erbjuda konsumenterna andra tjänster och varor, 
som till exempel ventilationsrengöring och oljebrännarservice . Dessa företag hade då en stor 
konkurrensfördel på marknaden för andra varor och tjänster genom att ”redan vara inne i 
hemmet” till följd av sotningsmonopolet. Väl i hemmet kunde de alltså också erbjuda varor 
och tjänster som var konkurrensutsatta. Sotningsföretagen kunde också tack vare kommunala 
prisregleringar av sotningstjänster debitera höga sotningsavgifter och med hjälp av dessa 
korssubventionera andra varor och tjänster. Detta ökade deras konkurrensfördel. 
 
Sotningsmonopolet har kritiserats och varit föremål för en rad statliga utredningar . Bland 
annat har det föreslagits att den som vill ta sotningsuppdrag ska kunna certifieras, vilket skulle 
avreglera monopolet. Den 1 januari 2004 ersattes räddningstjänstlagen med lagen om skydd 
mot olyckor . Fortfarande gäller det kommunala ansvaret och fortfarande är sotarmästaren en 
myndighetsperson. I och med lagen uppluckrades dock sotningsmonopolet. Nu krävs inte 
längre Mästarexamen för att få sota. Lagen säger att den som vill ta sotningsuppdrag ska ha 
”lämplig kompetens”, något som inte i lagtexten definieras ytterligare. 
 
I Avesta kommun upphandlades sotarentreprenör 1998. Ett entreprenöravtal skrevs med ett 
sotarföretag (här kallat Sotarföretaget) som gäller till 2006. Sotarföretaget bedriver förutom 
sotning försäljning av bland annat pelletsbrännare. 
 
Anmälaren anför 
 
Anders Gullö driver företaget Pellets Energi i By AB i Avesta kommun. Företaget säljer 
pelletsbrännare för uppvärmning av villor och flerfamiljshus. Han konkurrerar med den 
tidigare monopolinnehavaren av sotningstjänster i kommunen, Sotarföretaget, som fortfarande 
är i faktisk monopolställning vad avser sotningstjänster. Detta företag bedriver också 
försäljning av pelletsbrännare. Sotarföretaget utnyttjar sin ställning som upphandlad 
entreprenör och sina därav följande ingångsmöjligheter på marknaden för pelletsbrännare som 
andra företag inte har. Med hjälp av denna ställning snedvrider Sotarföretaget konkurrensen 
på marknaden för pelletsbrännare. 
 
Kommunen anför 
 
Ansvaret för sotningen i Avesta har kommunen, som delegerat ansvaret till Södra Dalarnas 
Räddningstjänstförbund . Räddningstjänstförbundets chef menar att ”skorstensfejarmästarna 
kan vara i en faktisk monopolställning vad gäller sotning och brandskyddskontroll. En 
skorstensfejarmästare kan i vissa fall anses som jävig i enskilt ärende vid myndighetsutövning 
då han givit föreläggande om brandskyddsåtgärder och själv bedriver försäljning av varor och 
tjänster som den enskilde har behov av för att åtgärda bristerna. Gällande lagstiftning sätter 
inte generellt förbud för en skorstensfejarmästare som vill bedriva försäljning av varor och 
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tjänster inom sitt kompetensområde. Det kan däremot anses olämpligt. Ytterst är det en fråga 
för kommunen som har avtal med skorstensfejarmästaren att ta ställning till.” 
 
Företagarombudsmannens bedömning  
Företagarombudsmannen är en privat grupp som inom ramen för Stiftelsen Den Nya 
Välfärden verkar för ett bättre företagarklimat i Sverige.   
– De skorstensfejarmästare som har kommunala avtal om ensamrätt på att få utföra 
sotningstjänster i ett visst distrikt har en gynnad ställning. Entreprenadavtalet ger en unik 
möjlighet att nå nya kunder för försäljning av andra varor och tjänster, som till exempel 
pelletsbrännare. Skorstensfejarmästarna har också en auktoritet i egenskap av 
myndighetsutövare som väger tungt. Situationen är lik den då lokala brandmyndigheter 
bedrivit försäljning av brandsläckare.  
 
– Uppluckringen av lagen som ligger till grund för sotningsmonopolet är inte tillräcklig. 
Tidigare har vissa företag varit utestängda från marknaden på grund av kravet på 
mästarexamen. Den nya lagstiftningen har dock inte upphävt avtalsmonopolet i detta fall. Om 
kommunen upphandlar sotningstjänsterna från ett sotningsföretag i ett aktuellt distrikt 
utestängs övriga sotningsföretag. Istället borde den företagare som befinns vara kompetent 
att erbjuda sotningstjänster kunna erhålla ett godkännande från kommunen, en ackreditering. 
Då skulle kommunen fortfarande ha det yttersta ansvaret för sotningen men valet av 
sotningsföretag skulle göras av fastighetsägaren. Det skulle förbättra företagarklimatet för 
det lokala näringslivet och öka konkurrensen till förmån för konsumenterna. 
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