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1.  INLEDNING 

1. Den 18 oktober 2006 mottog Europeiska kommissionen en begäran från Högsta domstolen  
beträffande definitionen av den relevanta marknaden i ett mål rörande tillämpningen av 
artikel 82 i EG-fördraget.  

2. I artikel 15.1 i rådets förordning nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av 
konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget (nedan kallad ”förordning nr 
1/2003”)1 anges det att ”vid förfaranden där artikel 81 eller artikel 82 i fördraget tillämpas 
får medlemsstaternas domstolar från kommissionen begära upplysningar som den förfogar 
över eller yttranden i frågor rörande tillämpningen av gemenskapens konkurrensregler”. 
Detta slags samarbete mellan kommissionen och de nationella domstolarna beskrivs 
närmare i kommissionens meddelande om samarbete mellan kommissionen och EU-
medlemsstaternas domstolar vid tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget 
(nedan kallat ”meddelandet om samarbete”)2.  

3. I punkt 27 i meddelandet om samarbete anges det att ”när en nationell domstol tillämpar 
EG:s konkurrensregler i ett mål, kan den i första hand söka vägledning i 
gemenskapsdomstolarnas praxis och i kommissionens förordningar, beslut, 
tillkännagivanden och riktlinjer om tillämpningen av artiklarna 81 och 82 i EG-fördraget. 
Om detta inte är tillräckligt, kan den nationella domstolen begära ett yttrande från 
kommissionen om frågor rörande tillämpningen av EG:s konkurrensregler”. 

4. Det är att märka att sådana yttranden som kommissionen avger enligt artikel 15.1 i 
förordning nr 1/2003 inte är bindande för de nationella domstolarna. Endast Europeiska 
gemenskapernas domstol (nedan kallad ”domstolen”) kan ge en bindande tolkning av 
gemenskapens konkurrensregler i samband med ett förhandsavgörande. I artikel 234 i EG-
fördraget föreskrivs det att om en fråga om tolkningen av bestämmelserna i EG-fördraget 

                                                 
1  EGT L 1, 4.1.2003, s. 1 
2  EUT C 101, 27.4.2004, s. 54. 
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uppkommer vid en domstol i en medlemsstat får den domstolen, om den anser att ett beslut 
i frågan är nödvändigt för att döma i saken, begära att domstolen meddelar ett 
förhandsavgörande. När en sådan fråga uppkommer i ett ärende vid en domstol i en 
medlemsstat, mot vars avgöranden det inte finns något rättsmedel enligt nationell 
lagstiftning, skall den nationella domstolen föra frågan vidare till domstolen, såvida frågan 
inte redan blivit föremål för en tolkning från domstolens sida eller om den korrekta 
tolkningen av bestämmelserna i EG-fördraget är uppenbar3. 

5. Enligt meddelandet om samarbete skall kommissionen när den yttrar sig ”begränsa sig till 
att lämna de faktauppgifter eller de uppgifter av ekonomisk eller juridisk natur som den 
nationella domstolen har begärt, utan att göra någon bedömning i sak av det mål som den 
nationella domstolen handlägger”4. Detta innebär att detta yttrande har begränsats till att 
avse endast ett klargörande av vilka kriterier och vilken bevisning som kommissionen 
grundar sina beslut om vad som är att anse som den relevanta marknaden i ett sådant mål 
som det som är anhängigt vid Högsta domstolen. Det tas dock inte ställning till vad som 
utgör den relevanta marknaden i just detta ärende.  

2. BAKGRUND OCH FÖRFARANDE 

6. Det mål som är anhängigt vid Högsta domstolen rör bland annat frågan om huruvida 
Ystads hamn har missbrukat sin dominerande ställning i den mening som avses i artikel 82 
i EG-fördraget som tillhandahållare av hamntjänster genom att ta ut orimligt höga avgifter 
för de tjänster som den tillhandahåller färjeoperatören BornholmsTrafikken. 

7. Bornholms Trafikken är ett danskt statsägt företag som driver färjetrafik för fordon och 
passagerare till och från den danska ön Bornholm, bland annat på rutten Rönne (Bornholm) 
–Ystad (Sverige). Danska staten har genom BornholmsTrafikken väckt talan mot Ystad 
hamn vid Ystads tingsrätt och bland annat gjort gällande att hamnen har missbrukat sin 
dominerande ställning genom att ta ut orimliga avgifter för de hamntjänster den 
tillhandahåller BornholmsTrafikken. 

8. En av de frågor som det är frågan om i det mål som är anhängigt vid Högsta domstolen är 
definitionen av den relevanta marknaden. BornholmsTrafikken hävdar att den relevanta 
marknaden utgörs av tillhandahållandet av hamntjänster i Ystad hamn till färjeoperatörer 
som driver färjetrafik för fordon och passagerare på rutten Ystad–Rönne. Ystad hamn 
hävdar att den relevanta marknaden även omfattar hamnarna i Trelleborg och Simrishamn, 
på den svenska sidan, och hamnarna i Köpenhamn och Köge, på den danska sidan.  

9. De två lägre instanser där frågan tidigare anhängiggjorts kom fram till olika slutsatser 
beträffande den relevanta marknaden. Ystads tingsrätt (nedan kallad ”tingsrätten”) fann att 
Simrishamn inte har tillräcklig kapacitet för att sörja för BornholmsTrafikkens färjor och 
därför inte var ett substitut för Ystad hamn. Den drog vidare slutsatsen att färjetjänsterna på 

                                                 
3  Mål 283/81, Srl CILFIT och Lanificio di Gavardo SpA mot Ministero della santà. [1982] REG 3415. 
4  Meddelandet om samarbete, punkt 29. 
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rutten Rönne–Köpenhamn inte ingick i den relevanta marknaden, bland annat på grund av 
att denna rutt har en väsentligt längre överfartstid och huvudsakligen används för 
godstransporter, vilket är en helt annan produkt/tjänst än den som erbjuds på rutten Rönne–
Ystad. Tingsrätten ansåg dock att Trelleborgs hamn utgjorde en del av den relevanta 
marknaden. Denna slutsats grundades på det faktum att det är möjligt att genast ställa om 
den befintliga anläggningen i Trelleborg för den relevanta trafiken. Tingsrätten fann vidare 
att det inte var sannolikt att den längre överfartstiden skulle minska slutkonsumenternas 
efterfrågan på de färjetjänster som tillhandahålls av BornholmsTrafikken och noterade att 
vägförbindelserna mellan Trelleborg och Malmö/Köpenhamn (de största städerna i 
regionen) var bättre än de mellan Ystad och dessa städer. Tingsrätten ansåg dessutom att 
det inte var sannolikt att en omläggning från Ystad till Trelleborg skulle medföra några 
större omställningskostnader. I detta sammanhang noterade tingsrätten att om man fördelar 
de extrakostnader som BornholmsTrafikken angivit per passagerare skulle detta leda till en 
prisökning som knappast är tillräcklig för att inverka på efterfrågan. När det gäller frågan 
om den längre överfartstiden skulle leda till minskad turtäthet ansågs detta vara en rent 
praktisk och organisatorisk fråga. 

10. Hovrätten delade tingsrättens slutsatser när det gäller de danska hamnarna och Simrishamn. 
I motsats till tingsrätten ansåg dock hovrätten att en omläggning av trafiken till Trelleborg 
inte skulle vara ett hållbart alternativ. Den påpekade att en omläggning till Trelleborg 
skulle leda till betydande förändringar till det sämre, både när det gäller kundservice och 
resursutnyttjande. Hovrätten noterade även att en omläggning skulle medföra ökade 
kostnader (både för bränsle och personal), vilka kraftigt överstiger de påstått orimliga 
hamnavgifterna. Frågan om BornholmsTrafikken skulle kunna föra över dessa kostnader på 
sina kunder ansåg hovrätten dock vara irrelevant i sammanhanget. Den påpekade vidare att 
en omläggning av trafiken till Trelleborg skulle leda till förlust av goodwill och 
investeringar i Ystad hamn av en sådan omfattning att det i sig skulle vara tillräckligt för 
att utesluta ett byte av hamn. Hovrätten noterade slutligen att det inte vore möjligt vare sig 
att slutföra omläggningen eller att färdigställa de nödvändiga tågförbindelserna inom en 
rimlig tidsperiod. Den kom således till den slutsatsen att det inte fanns något substitut till 
Ystad hamn.  

11. Under dessa omständigheter begärde Högsta domstolen i enlighet med artikel 15.1 i 
förordning nr 1/2003 att kommissionen skulle avge ett yttrande om ”huruvida 
tillhandahållande av hamntjänster i Ystad hamn till färjeoperatörer som bedriver färjetrafik 
avseende passagerare och fordon på rutten Ystad–Rönne utgör den i målet relevanta 
marknaden vid en tillämpning av artikel 82 i fördraget”. Till stöd för denna begäran har 
Högsta domstolen lämnat en sammanfattning av parternas ståndpunkter och de lägre 
instansernas avgöranden i denna fråga. Den har även lämnat kopior av domstolens domar 
och andra inlagor i akten, rörande definitionen av relevant marknad.  

 

 



Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel - Belgien.  
Tfn (32-2) 299 11 11. 

3. RÄTTSLIGA ÖVERVÄGANDEN 

3.1 Inledande anmärkningar 

12. Såsom redan angivits i inledningen skall kommissionen när den avger ett yttrande enligt 
artikel 15.1 i förordning 1/2003 begränsa sig till att lämna faktauppgifter eller klargöra de 
ekonomiska eller juridiska frågor som den nationella domstolen har begärt, utan att göra 
någon bedömning i sak av det mål som den nationella domstolen handlägger. Definitionen 
av en relevant marknad i samband med tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget beror på 
de särskilda sakförhållandena i det enskilda fallet. Det bör påpekas att kommissionen inte 
har gjort någon oberoende bedömning av markanden i fråga utan i stället använt sig av de 
sakförhållanden och uppgifter som lämnats av Högsta domstolen. I sitt svar på Högsta 
domstolens begäran kan kommissionen således endast ta ställning till den metod och den 
process som kommissionen använder när den definierar den relevanta marknaden. Den kan 
däremot inte göra den undersökning som Högsta domstolen måste göra på grundval av de 
fakta och uppgifter domstolen har tillgång till.  

13. Det bör även framhållas att kommissionen endast yttrar sig om Högsta domstolens begäran 
beträffande definitionen av relevant marknad och inte om andra frågor av betydelse för 
tillämpningen av artikel 82 i EG-fördraget som till exempel frågan om hamnen skulle få en 
dominerande ställning på den definierade relevanta marknaden eller om hamnavgifterna är 
att betrakta som orimliga och därmed utgör ett sådant missbruk som är förbjudet enligt 
artikel 82 i EG-fördraget. 

3.2 Definition av relevant marknad 

14. Såsom anges ovan bygger metoden för att definiera den relevanta marknaden i stor 
utsträckning på egenskaperna hos de varor eller tjänster som undersöks i det aktuella 
ärendet. Det är därför inte möjligt att göra en generell bedömning av huruvida 
tillhandahållandet av hamntjänster till en färjeoperatör som bedriver färjetrafik avseende 
passagerare och fordon på en viss rutt utgör den i målet relevanta marknaden vid en 
tillämpning av artikel 82 i EG-fördraget. Gemenskapsdomstolarnas praxis och 
kommissionens beslut utgör dock en god indikation på vilka kriterier och uppgifter som har 
beaktats vid analyserna av utbytbarhet på efterfrågesidan respektive utbudssidan i liknande 
ärenden. 

15. Enligt kommissionens tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i 
gemenskapens konkurrenslagstiftning5 skall relevanta produktmarknader definieras på 
följande sätt ”en relevant produktmarknad omfattar alla varor eller tjänster som på grund 
av sina egenskaper, sitt pris och den tilltänkta användningen av konsumenterna betraktas 
som utbytbara”. Relevanta geografiska marknader definieras på följande sätt ”den relevanta 
geografiska marknaden omfattar det område inom vilket de berörda företagen 

                                                 
5     Tillkännagivande om definitionen av relevant marknad i gemenskapens konkurrenslagstiftning (kommissionens 
tillkännagivande). EGT  C 372 , 9.12.1997, s. 5. 
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tillhandahåller de relevanta produkterna eller tjänsterna, inom vilken konkurrensvillkoren 
är tillräckligt likartade och som kan skiljas från angränsande geografiska områden framför 
allt på grund av väsentliga skillnader i konkurrensvillkoren”. 

16. I arbetet med att definiera marknaden ingår att identifiera vilka alternativa 
försörjningskällor de berörda kunderna har i praktiken, både vad gäller tjänster och 
geografisk belägenhet. Det finns tre huvudtyper av konkurrensbegränsningar som företag 
utsätts för, nämligen utbytbarhet på efterfrågesidan, utbytbarhet på utbudssidan och 
potentiell konkurrens6. Vid definitionen av relevant marknad ligger tyngdpunkten vanligen 
på utbytbarheten på efterfrågesidan snarare än på utbytbarhet på utbudssidan. Detta innebär 
att man inledningsvis undersöker om de tekniska och fysiska egenskaperna hos det tjänst 
som tillhandahålls är utbytbara mot andra tjänster vid ett givet pris. Om utbytbarheten på 
utbudssidan kräver en väsentlig anpassning av befintliga tillgångar, nyinvesteringar, 
strategiska beslut eller tar tid, kommer den inte att beaktas i det skede då marknaden 
definieras7. När det gäller transportmarknaden innehåller definitionen av relevant marknad 
vanligtvis ett separat geografiskt inslag, eftersom den plats där tjänsten tillhandahålls skall 
beaktas när man fastställer om tjänsten är utbytbar mot andra tjänster.   

17. Domstolen har fastställt att organiserande av hamnverksamhet för tredje mans räkning i en 
enda hamn kan anses utgöra en relevant marknad i den mening som avses i artikel 82 i EG-
fördraget. Domstolen grundade sitt resonemang på det faktum att om en operatör önskar 
tillhandahålla en transporttjänst på en given sjöfartsrutt är tillträdet till 
hamnanläggningarna på avgångs- och ankomstorterna för denna förbindelse ett nödvändigt 
villkor för att tjänsten skall kunna utföras8. 

18. På grundval av denna rättspraxis har kommissionen i ett antal ärenden funnit att 
tillhandahållandet av hamntjänster till färjeoperatörer som driver färjetrafik på en viss rutt 
är den relevanta marknaden. I sitt beslut om hamnen i Rödby definierade kommissionen 
den relevanta marknaden som organiserandet av hamntjänster i Danmark för 
färjeoperatörer som driver färjetrafik på rutten Rödby–Puttgarten9. I ärendet Sea 
Containers mot Stena Sealink kom kommissionen fram till en liknande slutsats då den 
fastställde att den relevanta marknaden var tillhandahållandet av hamntjänster för 
färjetrafik avseende fordon och passagerare på rutten i den centrala korridoren mellan 
Förenade kungariket och Irland10. Nyligen fastställde kommissionen även att de 
hamntjänster som hamntjänstleverantören i Helsingborg tillhandahåller färjeoperatörer som 

                                                 
6    Potentiell konkurrens beaktas dock inte vid definitionen av relevant marknad.   
7    Kommissionens tillkännagivande, punkt 23. 
8     Mål C-179/90, Merci convenzionali porto di Genova SpA mot  Siderurgica Gabrielli SpA [1991] REG I-5889, 
punkt 15 och mål C-18/93, Corisca Ferries Italia Srl mot Corpo dei piloti del porto di Genova (Corsica Ferries II) 
[1994] REG I-1783, punkt 41.  
9    Kommissionens beslut av den 21 december 1993, punkt 7  i ärende Euro-Port A/S mot Danmark (Rödby hamn).  
(EGT L55, 22.2.20004, s. 52). Se även slutsatserna beträffande Irish Continental Group mot  CCI Morlaix (hamnen i 
Roscoff. Kommissionens beslut av den 16 maj [1995] CMLR 177, punkterna 54–57.  
10     Ärende IV/34.689, Sea Containers mot Stena Sealink, punkterna 12 och 65 (EGT L15, 18.1.1994, s. 8).  
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driver färjetrafik avseende fordon och passagerare på rutten Helsingborg–Helsingör 
utgjorde den relevanta marknaden11. 

19. Det mål som är anhängigt vid Högsta domstolen rör tillhandahållandet av en rad olika 
hamnanläggningar och hamntjänster som Ystads hamn tillhandahåller fartygsoperatörer 
som anlöper hamnen. Dessa är att skilja från de transporttjänster som fartygsoperatörerna i 
sin tur tillhandahåller sina kunder, vilka skall betraktas som en marknad i ett efterföljande 
led till marknaden för tillhandahållande av hamntjänster. Om domstolens rättspraxis och 
kommissionens praxis tillämpas i det nu aktuella målet bör det inledningsvis fastställas 
huruvida tillhandahållande av hamntjänsterna i fråga är att anse som en eller flera 
(angränsande) marknader. För detta ändamål måste det klargöras vilken typ av tjänst som 
de olika kundkategorierna efterfrågar och vilka möjligheter hamnen har att identifiera olika 
kundkategorier. De tjänster som berörs i det mål som är anhängigt vid Högsta domstolen 
omfattar tillträde till och användning av de anläggningar på land som hamnen 
tillhandahåller. Färjeoperatörer behöver ha tillgång till ramper och landgångar för lastning 
och lossning av passagerare och fordon. Andra fartygsoperatörer (t.ex. lastfartyg) kan å 
andra sidan behöva kranar och annan utrustning för att kunna lossa sin last. Detta jämte det 
faktum att hamnoperatören har möjlighet att identifiera olika kundkategorier och erbjuda 
dem olika villkor är vanligtvis tillräckligt för att sluta sig till att tillhandahållandet av 
hamntjänsterna till färjeoperatörer utgör en separat marknad. 

20. För det andra bör det i ett mål som det som nu är anhängigt vid Högsta domstolen 
övervägas om det finns någon annan hamn som kan anses utgöra ett substitut till Ystads 
hamn när det gäller trafiken till och från Bornholm.  

21. För att en hamn skall utgöra ett hållbart alternativ till Ystads hamn måste den kunna 
erbjuda färjeoperatören liknande fördelar och vara ett hållbart alternativ för 
slutkonsumenterna på marknaden i det efterföljande ledet, dvs. de kunder som använder 
färjetjänsterna. Detta betyder inte att de tjänster som tillhandahålls i den alternativa hamnen 
eller på den alternativa rutten måste vara identiska med dem som för närvarande 
tillhandahålls av hamnen i Ystad eller av BornholmsTrafikken på rutten Rönne–Ystad. I ett 
mål som det som för närvarande är anhängigt vid Högsta domstolen är det således 
nödvändigt att undersöka a) om en annan hamn kan tillhandahålla de tjänster som en 
färjeoperatör behöver om denne skulle ändra sin rutt och i stället anlöpa den hamnen och b) 
om en alternativ rutt utgör ett hållbart alternativ både för såväl färjeoperatören som 
slutkonsumenterna av färjetjänsterna.  

22. Den första delen av undersökningen bör således omfatta en analys av befintliga 
anläggningar och kapacitet (till sjöss och på land) samt tjänster som eventuella alternativa 
hamnar kan tillhandahålla (dvs. hamnar som är belägna inom en viss radie från den berörda 
hamnen) och vilka förbättringar och anpassningar som kan bli nödvändiga för att 
eventuella alternativa hamnar skall kunna tillhandahålla de erforderliga tjänsterna. Såsom 

                                                 
11  Kommissionens beslut av den 23 juli 2004 beträffande avvisande av klagomålen mot Helsingborgs hamn 
(Scandlines mot Helsingborgs hamn och Sundbusserne mot Helsingborgs hamn), offentliggjort på kommissionens 
webbplats: (http://ec/europa/eu/comm/competition/antitrust/cases/decisions/36579/en.pdf). 
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redan tidigare nämnt beaktar kommissionen alternativa leverantörer när den definierar den 
relevanta marknaden endast om dessa leverantörer kan anpassa sina tjänster till kundernas 
krav med kort varsel och utan att detta medför några betydande extrakostnader12. Om en 
omläggning till en annan hamn fordrar betydande anpassningar av anläggningarna i den 
hamnen anses denna vanligtvis inte utgöra ett hållbart substitut och beaktas således inte vid 
definitionen av marknaden13.   

23. Den andra delen av undersökningen bör omfatta en detaljerad analys av den totala 
efterfrågan på färjetransporter i den berörda regionen, dvs. i detta fall till och från 
Bornholm, i syfte att fastställa om det finns några alternativa rutter till rutten Rönne–Ystad.  

24. Det bör understrykas att domstolen har slagit fast att det avgörande kriteriet vid 
fastställandet av om en rutt är utbytbar mot andra alternativa rutter är om den på grund av 
sina särskilda kännetecken inte är utbytbar mot dessa alternativ och bara obetydligt 
påverkas av konkurrens från dem14. De faktorer som bör beaktas i detta sammanhang är 
färjekundernas ursprungsort och bestämmelseort, befintliga trafikströmmar och kundernas 
känslighet för förändringar när det gäller den totala restiden, överfartstid (dvs. den del av 
resan som sker till sjöss ), priser och tjänster. Tjänstedelen omfattar en rad olika faktorer 
såsom turtäthet och förekomsten av väg- och tågförbindelser till hamnen. Det kan inte 
uteslutas att efterfrågan styrs av olika faktorer när det gäller passagerare och godskunder15. 
Det kan även vara sant för andra passagerarkategorier såsom pendlare och dagsresenärer. 
En analys av utvecklingen av trafikflödet och av andra kunduppgifter ger vanligen en god 
bild av den grundläggande efterfrågan och slutkonsumenternas resvanor. 

25. Frågan om en alternativ rutt utgör ett hållbart alternativ beror i viss mån på hur 
färjeoperatören väljer att organisera sina tjänster på den rutten. Såsom tidigare nämnts är ett 
hållbart alternativ inte nödvändigtvis lika med en identiskt tjänst. Vissa komponenter i 
färjeoperatörens kostnadsstruktur (t.ex. bränslekostnader) kommer sannolikt att öka om 
överfartstiden ökar. Olika stora hamnavgifter i de alternativa hamnarna kan också inverka 
på kostnadsstrukturen16. En längre överfartstid kommer dessutom sannolikt att leda till  
minskad turtäthet om operatören väljer att driva trafiken med samma tonnage som på den 
befintliga kortare rutten. Vid fastställandet av utbytbarheten på efterfrågesidan är det 
slutkonsumentens förväntade reaktion på dessa förändringar som till sist kommer att 
avgöra om färjeoperatörerna kan tänka sig att använda hamnen i fråga som ett substitut. 
Om det är möjligt att öka priserna på färjetjänster för att kompensera för ökade kostnader 
och om turtätheten kan minskas, och/eller överfartstiden ökas, utan att detta har en 

                                                 
12  Kommissionens tillkännagivande, punkterna 20, 22 och 23. Se även punkt 16 ovan. 
13   En sådan hamn kan emellertid beaktas i ett senare skede i analysen med avseende på artikel 82 i EG-fördraget, 
dvs. vid fastställandet av de potentiella konkurrensbegränsningarna för hamnoperatören i fråga.   
14   Mål 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen och Silver Line Reisebüro GmbH mot Zentrale zur Bekämpfung unlauteren 
Wettbewerb eV [1989] REG 803, punkt 40. 
15   Se till exempel ärende IV/36.253 – P&O Stena Line (EGT L163, 29.6.1999, s. 61. 
16   Enligt kommissionens erfarenheter av marknaden kan de officiella avgifterna ge en missvisande bild av 
färjeoperatörens verkliga avgifter, eftersom detta slags avgifter ofta är föremål för individuella förhandlingar mellan 
hamnoperatören och färjeoperatören. 
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signifikant negativ påverkan på efterfrågan är rutten vanligtvis att anse som ett hållbart 
alternativ.  

26. En sista faktor att beakta vid bedömningen av om omläggningen till en annan hamn utgör 
ett hållbart alternativ är om färjeoperatören har gjort betydande investeringar i hamnen i 
fråga. Färjeoperatören kan även ha anpassat eller konstruerat sina färjor i enlighet med de 
särskilda villkor som råder på rutten eller i hamnen i fråga. Det kan inte bortses från detta 
slags investeringar vid fastställandet av om en omläggning till en annan hamn utgör ett 
hållbart alternativ. 

27. Mot denna bakgrund bör Högsta domstolen fastställa om det finns andra hamnar som kan 
anses utgöra substitut. När den relevanta marknaden har definierats ankommer det på 
Högsta domstolen att fastställa om hamnen har en dominerande ställning på marknaden. 
Om så konstateras vara fallet måste Högsta domstolen överväga huruvida uttagandet av 
hamnavgifter utgör ett missbruk som är förbjudet enligt artikel 82 i EG-fördraget. Såsom 
anges ovan omfattas de två sista inslagen i undersökningen avseende artikel 82 i EG-
fördraget inte av begäran enligt artikel 15.1.  
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