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Hvorfor er konkurranseloven viktig? (1) 

Konkurransepolitikk har som oppgave å sikre effektiv 
utnyttelse av ressursene gjennom virksom konkurranse 
på områder som egner seg for markedsløsninger. 

 

Konkurranse stimulerer til kostnadsbevissthet og 
effektivitet, innovasjon og omstilling. 
Konkurranse lokalt sikrer konkurranseevne nasjonalt og 
internasjonalt. 
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Hvorfor er konkurranseloven viktig? (2) 

 Sikrer seriøsitet og etiske handlinger 

 Vanskelige regler – lett å gjøre feil 

 Samarbeid mellom konkurrenter kan gi høy gevinst – lett å la seg 
friste 

 Brudd på konkurranseloven kan gi enorme negative konsekvenser 

Overtredelsesgebyr, bøter og fengselsstraff 

Arbeidsrettslige konsekvenser 

Kursfall 

Erstatningssøksmål 

Omdømmetap og svartelisting hos kunder 

Driftsproblemer under etterforskningen 
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Kartellforbudet i konkurranselovens§10 

Konkurranselovens § 10 

 ”Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av 
sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet 
opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke 
eller vri konkurransen, er forbudt…” 

 ”Avtale” eller ”samordnet opptreden” mellom foretak 

Beslutninger i bransjeorganisasjoner 

 ”formål eller virkning” 

 ”hindre, innskrenke eller vri konkurransen” 

Unntak i § 10, 3 – partene har selv ansvar og risiko! 
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Unntak i konkurranselovens § 10(3) 

Unntaksvis lovlig hvis: 

1. Bidrar til å bedre produksjonen eller fordelingen av 
varene, eller til å fremme den tekniske eller 
økonomiske utviklingen, og 

2. Gir forbrukerne en rimelig andel av de oppnådde 
fordelene, og 

3. Kun innebærer en restriksjon som er absolutt 
nødvendig for å nå disse formål, og 

4. Ikke utelukker konkurranse for en vesentlig del av 
markedet. 
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Begrensning av konkurransen 

Samarbeid med konkurransebegrensende formål, som 
alltid er ulovlige 
 Prissamarbeid 

 Anbudssamarbeid 

 Deling av kunder eller markeder 

Samarbeid som er ulovlige hvis de har en 
konkurransebegrensende virkning  
 Produksjonssamarbeid, prosjektsamarbeid og avtaler om 

underleveranser av utstyr eller produksjonskapasitet 

 Informasjonsutveksling 

 Innkjøpssamarbeid 

 Markedsføring, FoU, Standardisering og miljøavtaler 
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Prosjektsamarbeid 

Når kan to konkurrenter samarbeide om et prosjekt 

 -Konkurrenter kan utføre arbeidet alene 

 -Konkurrenter kan ikke utføre arbeidet alene 

 -Hva står i konkurransegrunnlaget 

 

  Åpent anbudssamarbeid, HR dom av 22. juni 2017 

 

 Anbudssamarbeid mellom taxisentraler i forbindelse med 
pasienttransport for Oslo Univeristetessykehus (Ski Follo taxidrift AS, 
Follo Taxisentral og Ski Taxi AS). 

 Inngivelse av felles tilbud der aktørene kunne inngi tilbud alene 
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Prosjektsamarbeid 

 

Anbudssamarbeid er i utgangspunktet forbudt. 

Prosjektsamarbeid kan være lovlig. 

Kan være nøkkelen for små og mellomstore bedrifter for 
å kunne delta i større anbud og prosjekter. 

Begrenser normalt ikke konkurransen hvis de bedrifter 
som inngår i samarbeidet ikke er i stand til selv å utføre 
oppgaven og dermed gi tilbud. 
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Prosjektsamarbeid – hvilke vurderinger? 

Kan det gis tilbud på deler av kontrakten? 

 Les konkurransegrunnlaget nøye; Deltilbud - hele eller deler av 
kontrakten 

Oppgavens krav til kapasitet 

 Konkurransegrunnlaget som utgansgpunkt 

 Økonomiske ressurser 

 Erfaring, spesialkunnskap, tilstrekkelig kvalitetssikring, sikring av 
rettidig leveranser, tilstrekkelig kapsasitet 

Antall deltakere i prosjektsamarbeid 

 Ikke flere bedrifter enn nødvendig for leveransen 

Prekvalifisering 

 Bare de som oppfyller kvalifikasjonskravene og dermed er 
prekvalifisert som kan anses som konkurrenter 
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Prosjektsamarbeid – tommelfinger-regler 
 

 Ingen av partene vil være i stand til å gjennomføre 
prosjektet alene – ok 

Partene kan hver for seg gjennomføre prosjektet alene 
– normalt ulovlig 

Flere enn to parter samarbeider, hvor det er tilstrekkelig 
at bare to av partene samarbeider – normalt ulovlig 

Kun en av partene kan gjennomføre prosjektet alene – 
kan være konkurransebegrensende – virkningen må 
vurderes konkret 

Samarbeid ut over det aktuelle prosjektet øker risikoen 
for kartellsamarbeid 
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Samarbeid i bransjeorganisasjoner 

Organisasjoner kan begå selvstendige regelbrudd   

 Egne anbefalinger og vedtak om priser og markedsatferd 

 Tilrettelegging for eller overvåkning av kartellvirksomheten 

Ansvar som medvirker eller tilrettelegger 

Normal virksomhet er uproblematisk 

 Kompetanseutvikling  

 Næringspolitikk 

 Arbeidsgiverpolitikk 

Tjenester og informasjonsutveksling må vurderes  

Arbeidet i NHO er – eller skal være – kvalitetssikret 
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Næringspolitikk og kartellforbudet 

NHOs hovedlinje er deregulering og økt konkurranse 
Tillatt å argumentere for offentlige reguleringer som 
begrenser konkurransen 
 Ikke tillatt å foregripe slike vedtak, eller å gå lenger enn 

vedtakene gir rett til 
 Ikke tillatt å tvinge gjennom slike vedtak med felles aksjoner 

Tillatt å synliggjøre kostnadsøkninger og 
priskonsekvenser av politiske vedtak i politisk debatt 
 Ikke tillatt å gjøre slike beregninger i fellesskap mellom 

konkurrenter 
 Utveksling av sensitiv informasjon mellom konkurrenter må 

unngås  
 Ikke tillatt med koordinert prisøkning i etterkant 
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Informasjonsutveksling 

 Informasjonsutvekslingen er ulovlig dersom 
 Markedet ligger til rette for samordnet opptreden pga få aktører, 

homogene produkter og etableringshindre  

 Opplysningene er tilstrekkelig markedsrelevante til å skape 
kunstig transparens  

Momenter til vurderingen 
 Markedsnærhet – prisdata eller omsetningstall 

 Historiske tall – er de representative for fremtiden? 

 Individualiserbarhet  

Næringsorganisasjoner må aldri gi anbefalinger om  pris 
på sluttprodukt eller kostnadskomponenter 
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Informasjonsutveksling 

 Informasjonsutveksling i et kartell 

Utfordring for næringsorganisasjoner som kartlegger 
konsekvenser av markedsutvikling og politiske vedtak 

 Informasjonsutveksling i seg selv, dersom dette 

 Bidrar til å samordne konkurrenters markedsatferd 

 Skaper kunstig transparens i markedet 

Samordning gjennom utveksling av planer og strategier 
om pris og produksjonsvolum for fremtiden 

Transparens gjennom løpende utveksling av historisk 
markedsinformasjon som skaper forutsigbarhet 
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Eksempel: AC Nielsen Norge AS 

Detaljert informasjonsutveksling om priser og 
omsetning og utveksling av informasjon. 

 

 Informasjonen gjør markedet mer gjennomsiktig for konkurrenter 

 Kan reagere raskt på prisendringer fra konkurrentene 

 Kundene får ikke tilgang til denne informasjonen og derfor ingen 
positiv effekt i form av å stimulere etterspørselssiden 
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Konkurransebegrensning - informasjonsutveksling 

Avtale eller samordnet opptreden 

 Informasjonen som utveksles har et innhold som er 
egnet til å redusere usikkerheten i markedet 

Hvilken informasjon som faktisk utveksles 

Hvor ofte 

Hvilken form informasjonen gjøres tilgjengelig 

Anvendelse av informasjonen 
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Konkurransebegrensning forts. 
Hvorfor skadelig? 

Ukentlig prisrapportering 
 Detaljerte opplysninger om distrikt, koder, dagligvarekjeder, hyppigst forekommende 

gjennomsnittspris og uke 

 Mulig for mottaker å kombinere denne informasjonen 

Markedet 
 Sterkt konsentrert på detaljistnivå ( 4 landsdekkende kjeder og 98 % av markedet) 

 Betydelige etableringshindringer 

Priser 
 Utveksling av data angående priser på enkeltprodukter  

 Skal normalt ikke utveksles mellom konkurrenter 

 Dataen er disaggregert 

 Dagligvarekjede, produkt og geografisk marked kan identifiseres 

 Fersk data, regelmessig 

 Hyppig og obligatorisk 
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Endringer (ACNielsen Norge) 

Rapporteringsperioden forlenges fra 1 til 4 uker 

Rapporteringsfrekvensen reduseres fra ukentlig til hver 
fjerde uke 

 Ikke rapportering for hver enkelt kjede, men kun en pris 
for flere dagligvarekjeder samlet 

Nye restriksjoner på nedbryting av dataen på 
geografiske områder, samt på antall butikker det 
rapporteres for 

Reduksjon i antall produkter som rapporteres (fra 50.-
60.000 til ca 2.000) 
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Kompetanseutvikling og kartellforbudet 

Kompetanseutvikling i næringsorganisasjoner er tillatt 
og bra 
 Opplæring i standardverktøy og standardkontrakter, etikk og 

viktige rettsregler i bransjen 

 Erfaringsutveksling for å heve generelt kunnskapsnivå i bransjen 

Unngå at kompetanseutvikling leder til felles 
markedsatferd 

Unngå koordinerte aksjoner overfor kunder eller 
konkurrenter 
 Enighet om å kreve bransjens standardkontrakt 

 Enighet om at ”disse handler vi ikke med” 
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Eksempler fra praksis 

NELFO 

 Intervju i DN – ”timepris … bør ligge opp mot kr 350,- for at 
bedriftene skal kunne drive lønnsomt” 

 Konkurransetilsynet forfulgte ikke saken 

 Isolert sett brudd på loven 

 Intervjuuttalelse som var mild i formen og fremsto ikke som 
oppfordring 

Norges Turbileierforbund 

 Prisberegningsmodell med faste tallstørrelser 

 Prisanbefaling i medlemsblad 

 Pålegg om opphør og overtredelsesgebyr på 400 000 

23.11.2017 20 



Noen utgangspunkter 

Generelle forsiktighetsregler: 

 Vedtak og anbefalinger om konkurransesensitive forhold må 
enten unngås eller i hvert fall vurderes nøye 

 Møtevirksomhet må kvalitetssikres 

 Informasjonsutveksling til medlemmer må kvalitetssikres 

 Informasjon fra medlemmer må behandles konfidensielt 

Kjernevirksomheten er normalt helt uproblematisk 

 Arbeidsgiverpolitikk 

 Næringspolitikk 

 Kompetanseutvikling  
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Grunnleggende forsiktighetsregler 

Enkelte sektorer ligger til rette for samordnet 
opptreden 
All kontakt konkurrentene imellom er risikabel 
Hver bedrift må ha gode rutiner, som skal følges 

Noen temaer skal aldri diskuteres med konkurrenter 
Priser, kalkyler, rabatter eller prisrelaterte spørsmål 
Kunder eller anbud 
Produksjonskapasitet og planlagte investeringer 
Prosjektsamarbeid, åpne anbudssamarbeid og underleveranser 

Bransjeforeningsmøter 
Det samme gjelder her som for konkurrenter 
Dersom noen bryter reglene, marker dette ved innvendinger og forlat 

møtet 

  Alle avtaler mellom konkurrenter må kvalitetssikres  
Kun skriftlige avtaler med konkurrenter 
Avtaler med konkurrenter må alltid sjekkes med advokat 
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Hva hvis det går galt? 

 

Ekstern rådgivning 

Håndtering av bevissikring og annen etterforskning 

Kommunikasjon  

Kurs 

Rutiner? 
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Takk for meg. 

Arnhild Dordi Gjønnes 

arnhild.d.gjonnes@nho.no 

91637077 
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