3. november 2020

Hei bedriftsleder!
En undersøkelse Konkurransetilsynet tidligere har gjennomført, der hele 3448 bedriftsledere svarte,
viser at 30 prosent mener det foregår ulovlig samarbeid i egen bransje. Samme undersøkelse viser også
at nesten 80% av norske bedriftsledere ikke kjenner til amnestiordningen som gjør det mulig å komme
seg ut av et ulovlig samarbeid uten å få gebyr. Derfor sender vi dette brevet ut til 100 tilfeldig utvalgte
bedriftsledere som et ledd i Konkurransetilsynets informasjonskampanje om amnesti.
Her er det du som bedriftsleder bør vite om amnestiordningen i konkurranseloven:
Er du klar over at det er mulig å få amnesti hvis man har samarbeidet ulovlig med
konkurrenter?
Konkurransekriminalitet kan medføre høye gebyrer for selskapet. Dette er det mulig å unngå.
Førstemann som tar kontakt med Konkurransetilsynet og "legger kortene på bordet" kan få amnesti, og
dermed unngå gebyr.
Hva er så et ulovlig samarbeid?
Ulovlig samarbeid kalles ofte for kartell. Dette er forbudt fordi det kan begrense konkurransen i et
marked. De vanligste formene for ulovlig samarbeid er:
 Prissamarbeid
 Deling av marked
 Avtale om kundedeling
 Avtale om produksjonsbegrensninger
Et ulovlig samarbeid kan ta ulike former, og trenger ikke å være en formell avtale bedriftene seg
imellom. All kontakt mellom din bedrift og dine konkurrenter som kan redusere strategisk usikkerhet i
et marked forhindrer konkurranse. Selv om slike avtaler gjøres i uformelle kanaler, kan det likevel
være et lovbrudd.
Hvordan søker man om amnesti?
Å søke lempning kan gjøres muntlig på telefon eller skriftlig på e-post til:
Erling Espeskog, spesialrådgiver, + 47 948 39 809, eres@kt.no eller Vidar Erichsen, seniorrådgiver,
+ 47 911 29 409, vier@kt.no. Disse kan også nås for generell informasjon om amnesti-ordningen, eller
du kan finne mer informasjon på www.konkurransetilsynet.no.
Les vedlagte veileder som inneholder flere detaljer om ordningen og hvordan man går frem.
Hva er risikoen ved å la være å gjøre noe som helst?
Man kan risikere at en konkurrent kommer en i forkjøpet og velger å søke om amnesti som dermed
avslører det ulovlige samarbeidet. Man kan også risikere at et ulovlig samarbeid oppdages på andre
måter, og at Konkurransetilsynet av eget initiativ setter i gang etterforskning av forholdet. Da vil det i
de fleste tilfeller være for sent å oppnå fullt amnesti.
Følg Konkurransetilsynet på Facebook, Twitter og Linkedin eller abonner på vårt nyhetsvarsel.
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