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Högsta förvaltningsdomstolen har på framställning av konkurrensverket 29.9.2009 förpliktat 
Lemminkäinen Oyj, VLT-Trading Oy, Skanska Asfaltti Oy, NCC Roads Oy, SA-Capital Oy, Rudus 
Asfaltti Oy och Super Asfaltti Oy att erlägga som s.k. påföljdsavgifter sammanlagt 82,55 miljoner 
euro för att bolagen under ken 1994-2002 deltagit i en kartell på den finska asfaltsmarknaden. 

I Helsingfors tingsrätt har anhängiggjorts 41 käromål där Finska staten och 40 kommuner av 
ovarmänmda bolag samt ytterligare ett bolag yrkat skadestånd för det överpris som de betalat för 
beläggningsarbeten. Bolagena har bestridit yrkandena. Domar i ärenclena har givits idag. 

Finska statens käromål 

Staten (Trafikverket) har av bolagena yrkat på sammanlagt 56,7 miljoner euro i skadestånd. 
Tingsrätten har förkastat statens yrkanden i sin helhet och förpliktat staten att ersätta bolagenas 
rättegångskostnader med sammanlagt 2,6 miljoner euro. 

Tingsrätten, som har mottagit delvis nytt bevismaterial efter rättegången i högsta 
förvaltningsdomstolen, har konstaterat att Vägverket och Trafikverket har deltagit i en statens 
arbeten rörande kartell åtminstone fr.o.m. år 1998. Dessutom har Trafikverkets företrklare varit 
medvetna om kartellens förekomst redan med början från 1994. Tingsrätten har funnit att staten inte 
förorsakats skada på grund av sadan verksamhet, som staten godkänt under verksamheten, deltagit i 
och som staten också själv ansett sig ha fått nytta av. 

Domen är bilagd till pressmeddelandet. 

Kommunernas käromål (40 käromål) 

Kommunernas käromål har i huvudsak bifallits. Som bilaga till pressmeddelandet ingår en 
förteckning över kommunerna, deras kapitalyrkanden, överprisprocenter och de utdömda 
skadeståndens kapitalsummor, tillsammans 37,4 miljoner euro. Avkastnings- och dröjsmålsräntor 
höjer avsevärt på de utdömda ersättningarnas summa. Kommunerna har i huvudsak betalat ett 
överpris om 15 för asfalteringsarbetena, endel 20 %. I Finland rådde det under åren 1996-1997 
ett s.k. priskrig på asfaltsområdet, och i avtal som ingåtts under dessa år förekommer i allmänhet 
inte överpris. 

Som bilagor till pressmeddelandet har fogats Helsingfors och Esbos domar (på finska). De andra 
kommunernas domar kan beställas från tingsrätten (sari.harma@oikeus.fi ). 



Rättegången 

Käromålen har anhängiggjorts under åren 2008-2011. I tingsrätten har efter den skriftliga 
förberedelsen hållits två för alla gemensamma förberedelsesessioner, käromålsrelaterade 
förberedelsesammanträden på våren 2012 och en för alla gemensam huvudförhandling, som räckte 
sju månader under åren 2012-2013. Det har åberopats över 2000 skriftliga bevis och under 
huvudförhandlingen hordes 66 vittnen. Det sammanlagda sidantalet i domarna är c:a 10 000 sidor. 

Det har åberopats en omfattande ekonomivetenskaplig bevisning om den skada som kartellen 
förorsakat. Såväl kärandena som svarandena har låtit göra flere utredningar om skadan och 
därutöver så räckte förhören med sakkunniga c:a en månad. 

Konkurrensrätten utgör en starkt förpliktande EU-rätt och rätten för var och en att få ersättning för 
konkurrensförseelser har fastslagits i EU domstolarna. EU rättens betydelse framhålls vid sidan av 
de nationella normerna, även om skadeståndsyrkanden avgörs av de nationella domstolama. 
Kommissionen har under hela 2000-talet strävat efter att främja skadeståndsrättens förverkligande. 
Trots det har konkurrensrättsliga skadeståndsrättegångar, kanske på grund av svårigheter med be- 
visningen, varit sällsynta i Europa intill senare år. Den omfattande kartellrättegången i Finland har 
också väckt intresse i EU kommissionen och i andra EU medlemsstater. 

Helsingfors tingsrätt tog som första domstol i Finland i bruk videobehandlingsteknik i 
huvudförhandling. Asfaltskartellens övriga advokatbyråers, utom de från Helsingfors, ombud reste 
inte tre-fyra gånger i veckan under den sju månader långa huvudförhandlingen till Helsingfors, utan 
deltog i rättegången i sina egna hemkommuner genom video. Som mest så deltog tio ombud i 
huvudförhandlingen på detta sätt. Förfarandet har avsevärt minskat på parternas 
rättegångskostnader. 

I tingsrätten är ännu anhängiga 14 käromål, där kommunerna yrkar på överprisersättningar. I 
tingsrätten väntar också över 700 träkartellmål på handläggning. Justitieministeriet har ännu inte 
anvisat behövlig arbetskraft till tingsrätten för handläggningen av dessa käromål. 
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Kärande 
- Svarande(n) 

Kapital yrkande Utdömt kapital Överpris- 
procent 

Rättegångskostnader 

Espoo 
- Lemminkäinen Oyj 
- Skanska Asfaltti Oy 
-VLT Trading Oy konkursbo 
- NCC Roads Oy 
- SA-Capital Oy 
- Rudus Asfaltti Oy 
- Super Asfaltti Oy 

5.319.944,14 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

1.843.227,37 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

15,00 % 

490.000 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

Forssa 
- Lemminkäinen Oyj 

602.065 euro 267.200,19 euro 

15,00% 

190.000 euro 

Haapajärvi 
- Lemminkäinen Oyj 

57.937,14 euro 28.968,58 euro 

15,00% 

210.000 euro 

Helsinki 
-Lemminkäinen Oyj 
-VLT Trading Oy konkursbo 

14.065.717,76 euro 
- solidariskt ansvar 

9.274.691,05 
- solidariskt ansvar 

20,00% 

339.000 euro 
- solidariskt ansvar 

Hollola 
- Lemminkäinen Oyj 

453.578 euro 175.371,22 euro 

15,00% 

160.000 euro 

Hyvinkään 
- Lemminkäinen Oyj 

1.426.586,50 euro 586.011,61 euro 

15,00% 

117.000 euro 
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Iisalmi 
-Lemminkäinen Oyj 
-VLT Trading Oy konkursbo 

830.304,64 euro 
- solidariskt ansvar 

39.507,94 euro 
- Lemminkäinen Oyj 

196.925,92 euro 
- VLT Trading Oy 15,00% 

115.000 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

Imatra 
- Lemminkäinen Oyj 

698.608 euro 523.955,77 euro 

15,00% 

42.000 euro 

Joensuu 
- Lemminkäinen Oyj 

530.349 euro 353.566,88 euro 

20,00% 

165.000 euro 

Jyväskylä 
- Lemminkäinen Oyj 

2.006.215,82 euro 1.506.346,05 euro 

15,00% 

64.000 euro 

Kaarina 
- Lemminkäinen Oyj 

1.132.947 euro 568.644,17 euro 

20,00% 

87.000 euro 

Kajaani 
-Lemminkäinen Oyj 
-NCC Roads Oy 
-Interasfaltti Oy, upplöst, 
utredning i efterhand 

688.627,48 euro 
- solidariskt ansvar 

270.194,58 euro 
-Interasfaltti Oy och NCC 

Roads Oy solidariskt ansvar 

Käromålet mot 
Lemminkäinen Oyj har 

förkastats. 
15,00 % 

194.000 euro 
-Interasfaltti Oy, upplöst, 

utredning i efterhand och NCC 
Roads Oy solidariskt ansvar 

35.504,70 
-Kajaani ska betala Lemmin- 

käinen Oyj 

Kemi 
- Lemminkäinen Oyj 

1.152.528,76 euro Käromålet har förkastats. ---- 45.949,60 euro 
- Kemi ska betala Lemminkäi- 

nen Oyj 
Kemijärvi 104.446,96 euro 21.974,28 euro 15,00% 152.000 euro 
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- Lemminkäinen Oyj 
- Skanska Asfaltti Oy 

- solidariskt ansvar -Skanska Asfaltti Oy 

Käromålet mot 
Lemminkäinen Oyj har 

förkastats. 

-Skanska Asfaltti Oy 

22351,66 euro 
-Kemijärvi ska betala Lem- 

minkäinen Oyj 

Kerava 
- Skanska Asfaltti Oy 

901.582,06 euro 211.068,40 euro 

15,00% 

90.000 euro 

Kiiminki 
- Lemminkäinen Oyj 

241.059 euro 130.091,60 euro 
15,00%  

Kouvola 
- Lemminkäinen Oyj 

964.205,12 euro 674.204,98 euro 

15,00% 

42.000 euro 

Kuhmo 
- Lemminkäinen Oyj 

215.635,00 euro 88.482,70 euro 

15,00% 

162.000 euro 

Kuopio 
- Lemminkäinen Oyj 

3.413.605,80 euro 877.102,69 euro 

15,00% 

126.000 euro 

Lappeenranta 
- Lemminkäinen Oyj 

416.460 euro 416.460 euro 

15,00% 

40.000 euro 

Lieksa 
- Lemminkäinen Oyj 

114.875 euro 57.438,56 euro 

15,00% 

32.000 euro 

Mikkeli 
- Lemminkäinen Oyj 

1.209.189,89 euro 604.547,56 euro 

15,00% 

207.000 euro 
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Naantali 
- Lemminkäinen Oyj 

491.296,33 euro 327.530,91 euro 125.000 euro 

20,00% 

Nivala 152.896,32 euro 76.448,18 euro 195.000 euro 
- Lemminkäinen Oyj 

15,00% 

Nurmijärvi 664.594,90 euro 100.734 euro 133.000 euro 
- Skanska Asfaltti Oy - partiellt solidariskt ansvar - partiellt solidariskt ansvar - partiellt solidariskt ansvar 
- NCC Roads Oy 

15,00% 

Oulu 3.365.594 euro 1.849.227,83 euro 68.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

15,00% 

Paimio 273.811 euro 182.540,40 euro 175.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

20,00% 

Pori 869.331 euro 681.091,26 euro 111.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

15,00% 

Raasepori 762.435,01 euro 65.243,51 euro 60.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

15,00% 

Raisio 921.553 euro 326.397,08 euro 100.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj - solidariskt ansvar - solidariskt ansvar - partiellt solidariskt ansvar 
-VLT Trading Oy konkursbo 

399.381,25 euro 
- VLT Trading Oy 15,00% 

Rovaniemi 2.666.789,98 euro 479.800,67 euro 15,00% 230.000 euro 
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-Lemminkäinen Oyj 
-Skanska Asfaltti Oy 

- solidariskt ansvar - solidariskt ansvar 

197.267,34 euro 
- Skanska Asfaltti Oy 

- partiellt solidariskt ansvar 

Salo 
-Lemminkäinen Oyj 

1.510.747,70 euro 1.3467433.70 euro 

15,00% 

132.000 euro 

Siilinjärvi 
- Lemminkäinen Oyj 
- Skanska Asfaltti Oy 
-VLT Trading Oy konkursbo 

518.543,18 euro 
- solidariskt ansvar 

5.816,14 euro 
- Lemminkäinen Oyj 

32.755,12 euro 
- VLT Trading Oy 

138.111,14 euro 
- Skanska Asfaltti Oy 15,00% 

100.000 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

Sodankylä 
-Lemminkäinen Oyj 
-Skanska Asfaltti Oy 
-SA-Capital Oy 

51.467,07 euro 
- solidariskt ansvar 

21.171,15 euro 
- Lemminkäinen Oyj och 

Skanska Asfaltti Oy 
solidariskt ansvar 

15,00% 

226.000 euro 
- Lemminkäinen Oyj och 

Skanska Asfaltti Oy 
solidariskt ansvar 

53.496,42 euro 
-Sodankylä ska betala SA- 

Capital Oy 

Suomussalmi 
-Lemminkäinen Oyj 
-SA-Capital Oy 

299.135,28 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

87.870,01 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

Käromålet mot SA-Capital 
Oy har förkastats. 

15,00% 

140.000 euro 
-Lemminkäinen Oyj 

48.841,82 euro 
- Suomussalmi ska betala SA- 

Capital Oy 
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Tampere 
-Lemminkäinen Oyj 

4.607.798,57 euro 2.974.076,82 euro 

20,00% 

175.000 euro 

Turku 
- Lemminkäinen Oyj 
-VLT Trading Oy konkursbo 

5.862.541,30 euro 
- solidariskt ansvar 

2.230359,11 euro 
- VLT Trading Oy 

2.744.460,34 euro 
- solidariskt ansvar 

15,00% 

122.000 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

Tuusula 
-Lemminkäinen Oyj 

1.169.780,35 euro 588.164,36 euro 

15,00% 

132.000 euro 

Vantaa 
- Lemminkäinen Oyj 
- Skanska Asfaltti Oy 
-VLT Trading Oy konkursbo 
- NCC Roads Oy 
- SA-Capital Oy 
- Rudus Asfaltti Oy 
- Super Asfaltti Oy 

5.111.862,05 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

3.807.092,55 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

20,00% 

310.000 euro 
- partiellt solidariskt ansvar 

Äänekoski 
-Lemminkäinen Oyj 

145.683,13 euro 70.445,85 euro 

15,00% 

33.000 euro 

Totalt 65.992.598,31 euro 37.449.400,92 euro 5.797.144,20 euro 
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Kärande 
- Svarande(n) 

Kapital yrkande Utdömt kapital Över- 
pris- 

procent 

Rättegångskostnader 

Finska staten 56.683.523,04 euro Käromålet har förkas- Staten ska betala: 
- Lemminkäinen Oyj tats. 1.295.443,80 euro 
- Skanska Asfaltti Oy - Lemminkäinen Oyj 
-VLT Trading Oy 
konkursbo 17.175,94 euro 

- NCC Roads Oy 
- Interasfaltti, upplöst, 
utredning i efterhans 

- VLT Trading Oy:n 
konkursbo 

480.599,53 euro 
- SA-Capital Oy - Skanska Asfaltti Oy 
- Rudus Asfaltti Oy 
- Super Asfaltti Oy 69.822,81 euro 

- SA-Capital Oy 

218.435,47 euro 
- NCC Roads Oy 

218.435,47 euro 
- Interasfaltti Oy, upplöst, 

utredning i efterhans 

273.835,84 euro 
- Rudus Asfaltti Oy 

25.674,62 euro 
- Superasfaltti Oy 

Totalt 
2.599.423,48 euro 
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