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Yttrande över promemorian ”Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga 

handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan” 

Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF) är en branschorganisation med 170 medlemmar som producerar 

och säljer merparten av de dagligvaror som levereras till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. 

DLF:s uppdrag är att skapa förutsättningar för en effektiv, innovativ och hållbar dagligvaruindustri. 

DLF anser att utredarens förslag till genomförande tillfullo tillgodoser direktivets syfte, d v s att motverka 

förekomsten av otillbörliga handelsmetoder mellan köpare och säljare i jordbruks- och livsmedelskedjan. Vi 

önskar särskilt betona vikten av att utredarens förslag genomförs i sin helhet för att lagen ska uppnå sitt 

syfte och inte bidra till att skapa onödig administration och gränsdragningsfrågor. 

Lagen bör omfatta alla leverantörer och köpare oavsett storlek 

Utredaren har med all tydlighet i promemorian pekat på ett flertal utmaningar med direktivets trappmodell, 

som bl a riskerar leda till att köpare väljer bort mindre leverantörer till förmån för större.  En effekt som torde 

gå ”stick-i-stäv” med direktivets intention att skydda och stärka den svagare parten i livsmedelskedjan. Det 

bör också noteras att majoriteten av EU:s medlemsstater som redan implementerat motsvarande 

lagstiftning valt att inte ha någon omsättningsgräns. 

Att lagen ska omfatta alla aktörer i livsmedelskedjan är förenlig med den branschöverenskommelse om 

principer för god affärssed som dagligvarubranschen, genom DLF och Svensk Dagligvaruhandel, signerat 

och stått bakom sedan 2017. Överenskommelsen gör ingen skillnad mellan stora och små aktörer, utan 

har som utgångspunkt att otillbörliga handelsmetoder inte ska förekomma oavsett storlek på företag eller 

typ av dagligvaror. 

Lagen bör inte göra skillnad på färskvaror och övriga livsmedelsprodukter 

DLF delar den slutsats som utredaren, en majoritet vid samrådsmötena samt uppenbarligen även flera 

medlemsstater nått fram till; nämligen att färskvaror inte bör särskiljas från övriga jordbruks- och 

livsmedelsprodukter. Utgångspunkten bör istället vara att skapa ett enkelt och lättolkat system som bidrar  

https://www.dlf.se/


 
 

 

till att eliminera förekomsten av otillbörliga handelsmetoder, istället för att ge upphov till diskussioner om 

huruvida ett livsmedel är att betrakta som färskvara eller inte. DLF stödjer därmed utredarens förslag som 

frångår direktivets minimikrav och istället föreslår en betalningsperiod på max 30 dagar, samt ett förbud 

mot annullering av order med kortare varsel än 30 dagar. 

Direktivets grundförslag om max 60 dagars betalningstid för andra jordbruks- och livsmedelsprodukter än 

färskvaror riskerar att bli kontraproduktiv, då den genomsnittliga betalningstiden i dagligvarubranschen 

uppskattningsvis ligger runt 30 dagar. 30-dagarsregeln får inte leda till ökade betaltider för färskvaror som 

idag sannolikt har en genomsnittligt avsevärt kortare betalningstid än 30 dagar.  

Val av Konkurrensverket som tillsynsmyndighet 

DLF stödjer utredarens förslag att utse Konkurrensverket till tillsynsmyndighet, men vill samtidigt påtala 

vikten av att myndigheten får de resurser och den branschexpertis som behövs för att kunna agera och 

verka på rätt premisser för att säkerställa lagens implementering och efterlevnad. Utredarens förslag om 

att myndigheten på eget initiativ kan inleda och genomföra utredningar ställer extra stora krav på att 

myndigheten fullt ut förstår dagligvarubranschens affärslogik och dynamik. DLF ser gärna att 

tillsynsmyndigheten även får i uppdrag att utbilda branschen i den nya lagen och dess regelefterlevnad. 
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