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KONKURRENSRÄTTSLIGA RIKTLINJER 
FÖR ENERGIGAS SVERIGE 

Inledning 

Energigas Sverige är en branschorganisation som arbetar med frågor som rör användning av 

energigaser i olika sektorer. Medlemsföretagen är i många fall faktiska eller potentiella 

konkurrenter och det är därför av stor vikt att det konkurrensrättsliga regelverket efterlevs. 

Kommersiellt känsliga ämnen som riskerar att påverka konkurrensen mellan medlemmarna är strikt 

förbjudet att diskutera. 

Brott mot konkurrensreglerna kan få allvarliga påföljder för såväl företaget som individen, som 

exempelvis höga böter, krav på skadestånd, utestängning från offentliga upphandlingar, 

näringsförbud för ledande befattningshavare och skadat renommé. Såväl Energigas Sverige som 

ett medlemsföretag som deltar i en otillåten samordning kan hållas ansvarig för överträdelsen. 

Mot denna bakgrund är det av yttersta vikt att konkurrensreglerna efterlevs. Energigas Sverige och 

medlemsföretagen åtar sig därför att (1) följa dessa riktlinjer vid samtliga möten och informella 

sammankomster och (2) reagera på varje beteende som kan strida mot dessa riktlinjer och 

konkurrensreglerna. 

Exempel på särskilt känsliga ämnen 
Energigas Sverige och medlemsföretagen är medvetna om att vissa ämnen alltid är otillåtna att 
diskutera. 
 
Nedan listas exempel på sådana ämnen som aldrig ska diskuteras: 

• All information om pris, rabatter, prisrekommendationer, gemensamma prislistor och 
prishöjningar på grund av skatter och avgifter med mera. 

• Uppdelning av geografisk marknad eller kunder. 

• Begränsning av produktion eller försäljning. 

• Förändringar i produktionsvolymer eller kapacitet. 

• Företagsspecifik statistik som inte är historisk, anonym och offentlig. 

• Kommersiella överväganden såsom företagsspecifika prognoser, marknadsandelar och 
affärfärsstrategier. 

• Anbudsgivning för offentliga kontrakt eller taktiska överväganden inför anbudsinlämning. 

• Bojkotter. 

Mötesriktlinjer 
I syfte att undvika att ovan listade ämnen diskuteras inom Energigas Sverige ska följande 
mötesriktlinjer tillämpas: 
 

• Mötet ska ske enligt en skriftlig dagordning som ska skickas ut i förväg till 
medlemsföretagen. 
 

• Punkten om konkurrensrättsliga riktlinjer ska finnas med som punkt två på dagordningen till 
samtliga möten, med undantag för utbildningar, större seminarier eller konferenser där 
riktlinjerna påtalas i inledningen av mötet genom en förtydligande bild. 
 

• Varje handling som ska presenteras under mötet ska uppfylla dessa riktlinjer. 
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• Dagens dagordning ska gås igenom vid mötets inledning i syfte att kontrollera att inga 
konkurrensrättsliga frågor finns på dagordningen.  
 

• Ordföranden påminner om att dessa riktlinjer ska efterlevas av samtliga medlemmar under 
hela mötet, inklusive raster. 
 

• Diskussioner före, under och efter mötet bör begränsas till punkter på dagordningen. 
 

• Mötesanteckningar ska föras vid varje möte och distribueras till varje deltagare efter mötet. 
Undantag kortare telefonavstämningar i små arbetsgrupper. Riktlinjerna ska dock alltid 
uppfyllas. 
 

• Om en mötesdeltagare tar upp en fråga som riskerar att vara konkurrensrättsligt känslig 
ska diskussionen omedelbart avbrytas. 

 
Vid möte där det finns underskrivna protokoll eller minnesanteckningar påminner ordförande om att 
de konkurrensrättsliga riktlinjerna ska följas och i protokollet/anteckningarna ska det under punkten 
stå: 
 
”NN påminner mötesdeltagarna om att mötet ska genomföras i enlighet med Energigas Sveriges 
konkurrensrättsliga riktlinjer och i enlighet med såväl EU-rättslig som nationell konkurrensrätt. Detta 
innebär att vissa ämnen är strikt förbjudna att ta upp, särskilt diskussion som rör kommersiella 
överväganden. Mötesdeltagarna enas enhälligt i frågan.” 

Särskilt om informationsutbyte 

Informationsutbyte får endast ske efter det att medlemsföretagen har ställt sig följande frågor: 
 

1. Vad är syftet med det föreslagna informationsutbytet? 
2. Är det möjligt att det föreslagna informationsutbytet kan ha någon konkurrensbegränsande 

effekt? 
 
Om det finns indikationer på att informationsutbytet kan leda till förändringar i marknadsbeteende 
eller begränsa konkurrenternas frihet att agera självständigt, får informationsutbytet inte ske. Varje 
uppgift som ett medlemsföretag betraktar som en företagshemlighet får som utgångspunkt inte 
utbytas. 

Avslutning 

Varje medlemsföretag eller representant för ett medlemsföretag som gör sig skyldig till överträdelse 
av dessa riktlinjer kommer att granskas av Energigas Sverige. Vid en väsentlig överträdelse 
förbehåller sig Energigas Sverige rätten att överväga dennes fortsatta medlemskap i enlighet med 
artikel 6 i Energigas Sveriges stadgar. 
 
 
 
Denna policy uppdateras på uppdrag av styrelsen för Energigas Sverige vid behov, dock minst var 
tredje år. Energigas Sveriges Konkurrensrättsliga riktlinjer är beslutade av styrelsen för Energigas 
Sverige vid möte 2017-11-23. 
 
 


