
 

 

Tillämpning av UTP-lagen – vad 

har hänt sedan 1 november? 
 

 
I slutet av förra året infördes den så kallade UTP-lagen (dvs. lagen om förbud mot otillbörliga 

handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter) som förbjuder näringsidkare 

som köper jordbruks- och livsmedelsprodukter att tillämpa vissa avtalsvillkor och 

affärsmetoder mot leverantörer. Lagen innebär att Konkurrensverket vid överträdelser kan 

utdöma vitesföreläggande och sanktionsavgifter motsvarande en procent av köparens 

årsomsättning. 

 

UTP-lagen bygger på ett EU-direktiv, men den svenska implementeringen innehåller mer långtgående 

sanktioner och förbud än de miniminivåer som följer av direktivet. Lagen innebär att den hittills i Sverige 

rådande principen om avtalsfrihet har satts ur spel vid köp av vissa produkter.   

Sedan UTP-lagen trädde i kraft 1 november har Konkurrensverket både påbörjat sin tillsyn över lagens 

efterlevnad och kommit med sitt första ställningstagande angående sin syn på lagens tillämpning. 

 

 
Vilka företag omfattas? 

 

 

UTP-lagen gäller vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter om (i) köparen eller leverantören är 

etablerad i Sverige, och (ii) köparen har en årsomsättning som överstiger två miljoner EUR eller är en 

myndighet inom EU. Konkurrensverket har uttalat att det saknar betydelse vad för typ av verksamhet 

som köparen bedriver. Detta medför att även exempelvis kontor som köper in fruktkorgar kan omfattas 

av lagens tillämpningsområde. 

 

Vi får ofta frågan om vad begreppet ”jordbruks- och livsmedelsprodukter” innebär. Kortfattat omfattas 

förutom rena livsmedelsprodukter även blommor, krukväxter och växter för industriellt och medicinskt 

bruk, kork, kaffe, djurfoder och vegetibiliska oljor (även om oljorna marknadsförs som eller ingår som 

ingrediens i kosmetiska produkter). Däremot har Konkurrensverket i ett ställningstagande konstaterat 

att s.k. tobaksfria snusprodukter inte omfattas av lagstiftningen. Sammanfattningsvis är lagens 

tillämpningsområde mycket brett.  

 

Värt att notera är att lagen enbart träffar köp av produkter och inte produkter som hyrs ut och troligtvis 

inte heller produkter som säljs på kommission (dvs. produkter som företag säljer för annans räkning, 

men i eget namn).  

 

 

 

 

 



 

 
Vad innebär UTP-lagstiftningen? 

 

Det ursprungliga syftet med UTP-lagen är att skydda 

leverantörer inom jordbruks- och 

livsmedelsbranschen mot betungande avtalsvillkor. 

Lagen är dock utformad så att den träffar samtliga 

köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter och 

tillämpas oavsett om leverantören är en mindre 

jordbrukare eller ett stort multinationellt företag.   

 

Lagen innehåller en ”svart lista” över handelsmetoder 

och avtalsvillkor som alltid är förbjudna och en ”grå 

lista” med förbud som gäller om parterna inte klart och 

tydligt har avtalat om annat (se exempel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konkurrensverkets tillämpning av UTP 

 

Konkurrensverket har hittills inlett ett antal tillsynsärenden gällande företags efterlevnad av UTP-lagen. 

I samtliga ärenden har Konkurrensverket fokuserat på frågan om företagens betaltider gentemot 

leverantörer överskrider gränsen på 30 dagar. För närvarande utreds även ett företag för att ensigt ha 

ändrat krav och kvalitetsregleringar. Konkurrensverket har ännu inte beslutat om några sanktioner, men 

har ålagt de företag som utreds att tillhandahålla mer information. 

 

Det finns fortfarande en hel del oklarheter om vilka förfaranden som är otillåtna enligt lagstiftningen. 

Exempelvis förbjuder UTP-lagen i princip köpare att kräva betalning av leverantören för sådant som inte 

Svarta listan innebär förbud mot att, 

bland annat:  

• betala senare än 30 dagar efter 

leverans, 

• avbeställa en order med kortare varsel 

än 30 dagar före leveransdatum, 

• ensidigt ändra väsentliga villkor i ett 

avtal, till exempel tid för leverans, 

kvalitetskrav eller pris, 

• kräva betalning av leverantören för 

sådant som inte är kopplat till till 

leverantörens försäljning, 

• begära att leverantören ska betala 

kostnaderna för försämring eller förlust 

i köparens lokaler, när sådan försämring 

eller förlust inte beror på leverantörens 

oaktsamhet eller fel, 

• att inte tillmötesgå leverantörens 

begäran att få en skriftlig bekräftelse av 

villkoren i ett avtal, 

• att hota eller bestraffa en leverantör 

som utnyttjar sina avtalsenliga och 

juridiska rättigheter med kommersiella 

repressalier, till exempel tar bort 

produkten ur sortimentet, drar ned på 

mängden av beställda produkter eller 

slutar med marknadsföring, och 

• att kräva ersättning av leverantören för 

kostnaden för att hantera klagomål från 

kunder i samband med försäljningen av 

leverantörens jordbruks- och 

livsmedelsprodukter när det inte 

förekommit försumlighet eller fel från 

leverantörens sida. 

 

Om parterna inte har avtalat om annat 

innebär grå listan förbud mot att,  

bland annat:  

• returnera osålda produkter till leverantören 

utan att betala för dem samt utan att betala 

för returkostnaden, 

• kräva betalning som ett villkor för att 

leverantörens jordbruks- och 

livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med 

eller listas, eller för att tillhandahålla sådana 

produkter på marknaden, 

• kräva att leverantören ska betala för 

köparens marknadsföring av jordbruks- och 

livsmedelsprodukter, och 

• leverantören ska bära hela eller en del av 

kostnaden för rabatter på jordbruks- och 

livsmedelsprodukter som köparen säljer som 

en del av en marknadsföringskampanj. 

 



är kopplat till leverantörens försäljning av produkten. En intressant fråga som uppstått i sammanhanget 

är om det därmed är förbjudet att avtala om straffavgifter och skadestånd för exempelvis felaktigt 

utformade fakturor eller felaktig paketering. Sådana överenskommelser är enligt vår erfaranhet mycket 

vanliga att tillämpa gentemot leverantörer. Konkurrensverket har uttalat att deras preliminära 

bedömning är att sådana straffavgifter i de flesta fall har tillräckligt tydlig koppling till leverantörens 

försäljning och därför är förbjudna.  

 

För att säkerställa efterlevnad av lagstiftningen och undvika höga sanktionsavgifter rekommenderar vi 

att företag som omfattas av lagen, utöver att göra nödvändiga justeringar i sina avtal gentemot 

leverantörer, även håller sig uppdaterade om den praxis som efter hand utarbetas av Konkurrensverket. 

 

 

 

 

 

 

 Ytterligare frågor? 
 

Vi på Eversheds Sutherland bevakar löpande rättspraxis samt konkurrensverkets tillämpning av 

UTP-lagen. Om du har frågor eller behov av rådgivning rörande detta är du välkommen att 

kontakta oss. 

 

 

 

 

  

Linda Kempe, Partner 
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB 
 

T: +46 76 623 03 18 

lindakempe@eversheds-sutherland.se 

 

 

 

 

 

 

 

Ida Malmén, Associate 
Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB 

 

T: +46 72 252 61 00 

idamalmen@eversheds-sutherland.se 
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