
  

Konkurrensrättsliga riktlinjer för PelletsFörbundet. 
Beslutad vid årsmötet 2017-04-27. 

 

Medlemmar i PelletsFörbundet är att betrakta som konkurrenter på marknaden för såväl 
pelletsbränsle som utrustning. Medlemsföretagen skall vara medvetna om att 
konkurrenters utbyte av företagsspecifik information som utgångspunktkan strida mot 
konkurrensrätten.  

Dessa riktlinjer är tänkta att fungera som stöd och en handledning för PelletsFörbundets 
medlemmar när det gäller att säkerställa att all verksamhet inom föreningen sker i 
enlighet med gällande konkurrensrättsliga regler.  

 

Centrala utgångspunkter 
Vid kontakter mellan medlemmar och vid arrangemang ordnade av förbundet skall därför 
konkurrensrättsliga principer iakttagas. Det innebär att följande inte är tillåtet: 

- Dela upp marknader eller kunder, 
- Bestämma priser eller prispåverkande affärsvillkor, 
- Utbyta företagshemlig information eller liknande åtgärder. 

Konkurrenter är som regel förbjudna att: 

- -    Överenskomma med konkurrenter med syfte att uppträda på ett koordinerat sätt i  
     affärssammanhang (exempelvis enligt nedanstående punkter) 

- -    Samordna prissättning, produktion, beslut, strategier eller andra konkurrensmedel. 
- -    Fördela kunder eller områden sinsemellan.  
- -    Utbyta kommersiellt känslig företagsspecifik information. 

Konkurrenskänslig information 
Som konkurrenskänslig information klassas all information som påverkar den kommersiella 
osäkerhet som råder på en normal marknad där ingen kontakt har skett mellan konkurrenter. 
Exempel på sådan konkurrenskänslig information som inte får utbytas mellan konkurrenter 
är: 

- försäljningspris, inköpspris 
- produktionskostnader och andra interna kostnader 
- kunder, marknadsandelar 
- affärsstrategier, marknadsplaner, produktplaner 
- deltagande i upphandlingar. 

Exempel på sådan information som får diskuteras konkurrenter emellan är: 

- Utbyta sammanställningar av historiska och avidentifierade fakta och statistik 
- Bedöma/värdera ekonomiska nyckelfaktorer som påverkar branschens struktur 
- Rapportera om teknologiska trender på centrala marknader/produktområden 
- Driva gemensamma projekt och uppfattningar rörande branchstandardisering eller 

näringspolitiska frågor 
- Arbetsmarknadsfrågor 



Sammanställning av statistik 
Utbyte av information som relaterar till känsliga områden kan vara tillåtet under 
förutsättning att den aktuella informationen relaterar till historiska marknadsvillkor och 
därför inte kan användas av ett bolag för att få insyn i dess konkurrenters kommande 
agerande. Företagsspecifik information skall enbart hanteras av PelletsFörbundets kansli 
utan insyn från något eller några medlemsföretag. 

- Information och statistik som sammanställs av PelletsFörbundet skall göras på så sätt 
att siffror för enskilda producenter inte framgår av sammanställningen. Det är t ex 
viktigt att en producent inte skall kunna erhålla information om en konkurrents 
verksamhet genom att dra ifrån sina egna siffror från hopsamlad statistik. 

- Information bör vara offentlig. Publicering av en statistisk rapport som kunder och 
leverantörer kunnat ta del av kan ses som en faktor som leder till att utbytet var 
tillåtet. 

- Om informationen som använts i statistiken gjorts tillgänglig via offentliga kanaler, 
t.ex. officiella rapporter från tull- eller exportråd, är det lämpligt att i den statistiska 
rapporten redogöra för källan. 

Ansvaret 
Ansvaret för genomförandet av dessa riktlinjer ligger hos varje föreningsmedlem, 
föreningsrepresentant och hos föreningsengagerad personal. Överträdelser skall rapporteras 
till föreningens ordförande som är ansvarig för att hantera sådana klagomål. 

Föreningsmöten skall hållas enligt en i förväg utsänd dagordning och dokumenteras i 
protokoll som upprättas snarast möjligt efter mötet. 

Utveckling av rekommendationer och föreningsstandard skall ske på ett öppet sätt där alla 
medlemmar inbjuds att lämna synpunkter. Det skall vara frivilligt att använda 
rekommendationer och föreningsstandard. 

Sociala kontakter och samtal mellan medlemmar/konkurrenter som sker i samband med 
föreningens aktiviteter vid sidan av protokollförda möten skall också uppfylla ovanstående 
riktlinjer. 

 


