
     

 

 

Lastebilkartellet og foreldelsesperioden: 
en siste sjanse for transportører for å få erstatning 

____________________________________________________________ 
 

19. juli 2016 innførte EU-kommisjonen sanksjoner mot fem ledende lastebilprodusenter: MAN, Volvo/Renault, 
Mercedes/Daimler, Iveco og DAF, for at disse hadde dannet et lastebilkartell og brytet EUs antitrustregler i perioden 
mellom 1997 og 2011. 

Denne avgjørelsen tillater enhver virksomhet som har kjøpt, leaset, brukt eller finansiert en lastebil mellom 1997 
og 2013 (da effekten av antitrustovertredelsene endte i henhold til våre estimater) å søke erstatning. 

Foreldelsesfristen for kravet er imidlertid i ferd med å ta slutt siden EU-kommisjonens beslutning ble tatt for 5 år 
siden. Derfor er det i din beste interesse å handle så raskt som mulig og unngå en foreldelse. 

 

Lastebilkartellet, en rekordmulkt og en rekordinnstilt søksmål 

I 2016 og 2017 innførte EU-kommisjonen sanksjoner mot seks av de ledende lastebilprodusentene: MAN, Volvo 
/Renault, Mercedes/Daimler, Iveco, DAF og Scania, og pålagde dem totalt €3,81 milliarder i bøter. 

Denne rekorden viser alvoret og lengden av den ulovlige praksisen: lastebilprodusentene samarbeidet i 14 år, fra 
1997 til 2011, det handlet om bruttopriser for lastebiler og om videreføring av kostnadene for å overholde strengere 
EURO-normer. 

Denne avgjørelsen fra EU-kommisjonen tillot enhver virksomhet som har kjøpt, leaset, brukt eller finansiert en 6 
tonn eller tyngre lastebil, være det seg trekkvogn  eller påbygde spesialbiler, mellom 1997 og 2013, å kreve 
erstatning for å ha vært overbelastet av kartellistene. 

Basert på betydelig økonomisk analyse utført til dags dato, kan vi anslå at kartellet har ulovlig økt prisene din 
virksomhet måtte betale for lastebilene med minst 8%. Imidlertid kan denne estimeringen revideres oppover etter 
nærmere analyse. 

 

 VIKTIG: Din rett til erstatning er i ferd med å utløpe 

Hvis det fremdeles er mulig å kreve erstatning den dag i dag, vil den første fem år lange foreldelsesfristen 
sannsynligvis utløpe om seks måneder innen juli 2021. Etter denne fristen vil du miste retten til å kreve 
erstatning for tapet som du har led. 

 

Derfor må man handle så raskt som mulig ved å dele med oss all din informasjon innen juni 2021. 

 

 

 



     

 

 

Hvorfor skulle man kreve en erstatning fire år etter beslutningen om å sanksjonere lastebilprodusentene ble tatt? 

Du har en siste sjanse til å kreve pengene tilbake. 

Kartellet har hatt en vesentlig innvirkning på prisene bedriften din måtte betale for lastebiler. Din virksomhet har 
all rett til å fremsette krav mot lastebilprodusentene og søke erstatning. 

Dessuten gitt antall trafikkselskaper som allerede ønsker kompensasjon for skadene, ved å ikke delta i kravet 
risikerer din virksomhet å ikke få noe kompensasjon som konkurrentene dine sannsynligvis kommer til å oppnå. 

I tillegg er det ikke en ulempe å sende inn et krav sent: 

• Du vil dra nytte av seirene de første saksøkerne oppnådde, 

• Du vil fortsatt være en del av transaksjonsforhandlingene når disse finner sted, 

• Og til slutt har Amsterdam-domstolen besluttet å utsette høringer av de nye sakene til de første er 

vurdert. Dette betyr at saken din blir vurdert som om den ble inngitt for et år siden. 

 

Hausfeld, lederen i Lastebilkartellet-erstatningskrav 

Vi representerer mer enn 10.000 kunder over hele Europa, for tilsammen mer enn 500.000 lastebiler kjøpt mellom 

1997 og 2013.  

Vår klientbok spenner over de fleste land i EØS, med hovedfokus på Frankrike og Nederland. Partnerskap med flere 

lokale foreninger har styrket vårt forhold til transportører uansett deres størrelse. Vi har erfaring, evner og midler 

til å representere deg uansett hvor i EU virksomheten måtte befinne seg. 

Hausfeld tilbyr innovative finansieringsordninger til Lastebilkartellets ofre. Disse betyr at bedrifter ikke trenger å 

betale noe for å være en del av kravet og ikke har noen økonomisk risiko i forhold til kravet uansett utfall. I tilfelle 

mislykket søknad vil ingen gebyr gjelde for deg. 

Til gjengjeld vil vi imidlertid belaste deg kun en prosentandel av skadebeløpet du får. 

 

Bli med på vår fellessøksmål nå og unngå begrensninger  

Registreringsprosessen er tilrettelagd for å være tilgjengelig og rask. Enkle skritt du må ta for å bli med: 

1) Send oss en liste over lastebiler (chassis/REG-nummer) som oppfyller kravene, 

2) Signer kontrakten med den nederlandske strukturen Cartel des Camions B.V., 

3) Send oss dokumentasjon for lastebilene.  
 
Fristen for andre deltakelsesrunde er 31. mars 2021. 

All mottatt informasjon skal lastes opp til den spesielle plattformen – www.truckscartel.eu. Teamet vårt vil hjelpe 
deg ved spørsmål eller gi deg ytterligere informasjon og kan kontaktes med den norske kontoadministratoren via 
e-post på heli@truckscartel.no eller på telefon + 47 93981267 

http://www.truckscartel.eu/
mailto:heli@truckscartel.no

