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En bransje i fokus



Konkurranseloven i et nøtteskall

• Formålet med loven

➢ Effektiv bruk av samfunnets ressurser (mål)

➢ Gjennom konkurranse (virkemiddel)

➢ Særlig hensyn til forbrukernes interesser

• Forbud

➢ Konkurransebegrensende samarbeid

➢ Misbruk av dominerende stilling

➢ Harmonisert med EU

• Kontroll med foretakssammenslutninger

• Håndheving



Samarbeid mellom konkurrenter 
(horisontale avtaler)

• Kartellsamarbeid

✓Priser

✓Markeder

✓Anbud

• Utveksling av informasjon

• Ikke krav om avtale – samordnet 
praksis er nok

Samarbeid på ulike ledd i verdikjeden 
(vertikale avtaler)

• Fastsettelse av videresalgspriser

• Begrensninger på videresalg

Samarbeid som begrenser konkurransen

Unntak



• Utveksling av informasjon mellom 
konkurrenter

✓ Priser, rabatter, kalkyler

✓ Forretningsstrategier

✓ Planlagte lanseringer

• Også informasjon gitt via media eller andre 
indirekte måter kan rammes 
(«signalisering») 

Mer om utveksling av informasjon



Forbud mot misbruk av dominerende stilling

• Ikke ulovlig å være stor

• Misbruk av stillingen som rammes av 

forbudet

• Ekskluderer konkurrenter

• Utnytter eller diskriminerer kunder

Dominerende = Når foretaket kan opptre uavhengig 
av sine kunder og konkurrenter

Presumpsjon for dominans når markedsandelen er 
over 50 %



Det relevante markedet

• Hvordan måles markedsandelen?

• Det relevante markedet

✓Geografisk 

✓Produktmarked



Eksempler på hva som kan være misbruk

• Urimelige priser og vilkår 

• Eksklusivitet

• Lojalitetsskapende rabatter 

• Underprising

• Produktsammenbinding («bundling»)

• Leveringsnektelse



Konkurranseloven vs. landbrukspolitikken



Primærnæringsunntaket

• Krrl. § 3 forutsetter at det vedtas nødvendige unntak for å kunne gjennomføre 
landbrukspolitikken

• Bestemmelsen kom inn ved departementets behandling (Ot.prp. nr. 6: 2003-2004): 

➢ Gjennomføringen av jordbruks- og fiskeripolitikken nødvendiggjør en tilpasning av 

konkurranselovens anvendelse 

➢ Ingen ren unntaksforskrift

• Hensynet til konkurranse er også presisert i regelverket for markedsregulering

«Innholdet i landbruks- og fiskeripolitikken skal imidlertid ikke endres gjennom endringer i konkurransepolitikken.»



Vilkårene for unntak -§2

• Samarbeidet/handlingen/adferden må

i) Være utført av primærprodusenter eller deres organisasjoner

ii) Være i samsvar med lov eller forskrift som regulerer produksjon 
eller omsetning av landbruks- og fiskeriprodukter, eller i samsvar 

med avtale mellom staten og næringsorganisasjoner om det samme  

Kumulative
vilkår

Fleksibelt unntak (tilpasses den til enhver tid gjeldende landbrukspolitikk)



Nærmere om vilkårene

• Hvem omfattes av forskriften? (personell avgrensning)

➢ Primærprodusenter – de som frembringer fiskeri- og landbruksprodukter og omsetter dem i 
første hånd (fiskere og bønder)

➢ Deres organisasjoner (landbrukssamvirkene og fiskesalgslagene). 

➢ Unntaket omfatter ikke foredlingsbedrifter utenfor samvirkene, eller samarbeid mellom 
samvirkene og foredlingsbedrifter

• Hva omfattes av forskriften 

➢ Alle tenkelige samarbeidsformer og handlinger som omfattes av krrl. §§ 10 og 11

➢ De øvrige reglene i konkurranseloven gjelder fullt ut



«Hjemmelskravet»

• Handlingen/adferden må være i samsvar med lov eller forskrift eller jordbruksavtalen

• Hva ligger i dette vilkåret

• Direkte pålegg om en bestemt opptreden (f eks pålegg om å utlevere informasjon)

• Hvis hjemmelsgrunnlaget gir større frihet/flere valgmuligheter – unntaket må gjelde så lenge 
handlingen ligger innenfor hjemmelsgrunnlaget

• Det er den som påberoper unntaket som må påvise hjemmel



Utenfor unntaket

• Konkurranseloven gjelder fullt ut

• Adferden/avtalen må vurderes etter 
konkurranseloven på vanlig måte


