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Stockholms tingsrätt ger flyttföretagen NFB Transport Systems AB, ICM 

Kungsholms AB och Alfa Quality Moving AB helt rätt mot Konkurrensverket 

Den 16 maj 2016 kom domen från Stockholms tingsrätt som meddelar att flyttföretagen 

NFB Transport Systems AB, ICM Kungsholms AB och Alfa Quality Moving AB helt och 

fullständigt får rätt i tvisten mot Konkurrensverket avseende två klausuler som enligt 

Konkurrensverket utgjorde ett konkurrensbegränsande samarbete. NFB och ICM får 

sammanlagt ca 6 miljoner i ersättning av staten för sina kostnader för processen. Alfa får 

ca 5 miljoner i ersättning. 

År 2014 stämde Konkurrensverket NFB, ICM samt Alfa och hävdade att företagen gjort 

sig skyldiga till en otillåten konkurrensbegränsning i samband med försäljningen av 

NFB:s och ICM:s utrikesverksamheter till Alfa. Som en följd av Konkurrensverkets 

stämning kom NFB och ICM att uteslutas från upphandlingar avseende nationella 

bohagsflyttningar i Sverige till skada såväl för NFB och ICM som för de upphandlande 

enheter som genomfört aktuella upphandlingar. Konkurrensen inom nationella 

bohagsflyttar begränsades samtidigt som NFB och ICM förlorade mångmiljonbelopp.  

Stockholms tingsrätt finner nu att avtalen aldrig varken har syftat till, eller kunnat 

resultera i, en konkurrensbegränsning. Tingsrätten anser också att Konkurrensverket inte 

vidtagit en tillräckligt ordentlig utredning om hur den aktuella marknaden ser ut. 

Konkurrensverket har meddelat att man avser att överklaga domen till nästa instans. 

"Vi är mycket glada över tingsrättens klara besked" säger Kent Hofman, företagsledare 

för ICM och NFB samt grundare av NFB. "Det är olyckligt att Konkurrensverket, på både 

skattebetalarnas och vi företagares bekostnad, väljer att driva mål av detta slag. Vi 

känner trygghet i tingsrättens klara resonemang och hoppas att målet snarast kan 

avgöras slutligt." 

NFB och ICM företräddes av advokaterna Jonas Bergh och Catherine Innergård samt 

biträdande jurist Alice Grehn vid Bergh & Co Advokatbyrå samt advokaten Erik Söderlind 
vid Kastell Advokatbyrå. 

Om ni har frågor eller om ni önskar få ett exemplar av domen, ber vi er kontakta vårt 

ombud Alice Grehn på alice.grehn@berghco.se. 

 

 


