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SFS 2021:579 

Sanktionsavgift  

20 §    Tillsynsmyndigheten får besluta att en köpare som har tillämpat en 

sådan handelsmetod som är förbjuden enligt 5 § första stycket eller 12 § ska 

betala en sanktionsavgift. En sanktionsavgift får även beslutas om en köpare 

obehörigen har angripit leverantörens företagshemligheter enligt lagen 

(2018:558) om företagshemligheter. 

En sanktionsavgift ska inte beslutas i ringa fall.   

Sanktionsavgiften ska tillfalla staten.  

 

21 §    En sanktionsavgift får inte beslutas för en överträdelse som omfattas 

av ett föreläggande vid vite enligt denna lag om överträdelsen ligger till 

grund för en ansökan om utdömande av vitet. 

 

22 §    Sanktionsavgiften får inte överstiga en procent av omsättningen före-

gående räkenskapsår för den som beslutet riktas mot.  

När sanktionsavgiftens storlek fastställs ska särskild hänsyn tas till över-

trädelsens art, varaktighet och omfattning. Hänsyn ska också tas till om den 

som beslutet riktar sig mot tidigare har överträtt förbudet och vilka förut-

sättningar som finns för att betala avgiften.  

 

23 §    Ett beslut om sanktionsavgift enligt 20 § ska meddelas inom fem år 

från det att överträdelsen upphörde.  

 

24 §    En sanktionsavgift ska betalas till tillsynsmyndigheten inom 30 dagar 

från det att beslutet om att ta ut avgiften har fått laga kraft eller inom den 

längre tid som anges i beslutet.  

Om sanktionsavgiften inte betalas inom den tid som anges i första stycket, 

ska tillsynsmyndigheten lämna den obetalda avgiften för indrivning. 

Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) 

om indrivning av statliga fordringar m.m. Verkställighet får ske enligt 

utsökningsbalkens bestämmelser. 

 

25 §    Sanktionsavgiften faller bort till den del beslutet om avgift inte har 

verkställts inom fem år från det att beslutet fick laga kraft. 

Vite 

26 §    Ett föreläggande enligt 15 eller 19 § får förenas med vite.   

Överklagande 

27 §    Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till 

allmän förvaltningsdomstol. 

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. 
                       

Denna lag träder i kraft den 1 november 2021. 

 

På regeringens vägnar 

 

STEFAN LÖFVEN 

 JENNIE NILSSON 

 (Näringsdepartementet) 
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