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Hvorfor er konkurranse ønskelig?

• Uavhengige og selvstendige bedrifter gir  
potensial for konkurranse om kundene

• Usikkerhet om konkurrentens strategi  
skjerper konkurransen

• Konkurranse gir rimeligere pris,  
bedre kvalitet, bredere utvalg,  
økt innovasjon

• Konkurranse mellom foretak  
gir bedre ressursbruk
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Hva er ulovlig samarbeid?
• Konkurranseloven § 10: Samarbeid mellom 

foretak som har til formål eller virkning å 
begrense konkurransen er forbudt

• De mest alvorlige overtredelsene:
– Prissamarbeid
– Anbudssamarbeid
– Markedsdeling 
– Utveksling av konkurransesensitiv informasjon
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Eiken: Prosjektsamarbeid

Ikke alt samarbeid er ulovlig
• Hvis ikke formålsovertredelse, må det 

foretas en virkningsanalyse
• Eksempler på samarbeid som kan være 

lov:
– Forskning og utvikling
– Produksjonssamarbeid
– Innkjøpssamarbeid
– Salgssamarbeid
– Standardiseringsavtaler
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Bakgrunn
• Debatt om når et prosjektsamarbeid er lovlig
– Prosjektsamarbeid: Samarbeid mellom foretak 

om enkeltstående prosjekter
• Konkurransetilsynet fikk i juni 2017 medhold i 

Høyesterett for sin praksis
• Næringslivet opptatt av å få klarhet i hva den 

dommen innebærer for dem
• Vi ønsker å forklare dagens regel, og dermed gi 

større forutsigbarhet
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Hva er et prosjektsamarbeid?
• Prosjektsamarbeid en form for anbudssamarbeid
• Prosjektsamarbeid:

– Et samarbeid mellom uavhengige foretak hvor det inngis felles tilbud på 
hele eller deler av et prosjekt

• Kan virke konkurransebegrensende:
– Kan redusere antallet faktiske eller potensielle tilbydere
– Konkurransepresset fjernes
– Vurderes etter konkurranseloven § 10 første ledd
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Prosjektsamarbeid ved anbud 
• Anbud benyttes når kjøperen ønsker konkurranse
– Kjøpere ønsker at selgerne skal konkurrere, på blant annet 

pris
– Derfor utlyser de en anbudskonkurranse

• Hvis selgere samarbeider om pris ved anbud, vil det 
undergrave grunnideen med anbud
– Samarbeid fjerner usikkerheten om konkurrentens valg

8



Vanskelig regel om prosjektsamarbeid?
• Hvis en skal ha en enkel regel, kun to 

muligheter (ytterpunktene):

ALLTID 
FORBUDT

ALLTID 
LOV

Gitt at vi ønsker en mellomløsning, vanskelig å tenke seg 
noe enklere enn dagens regel:
• Hvis to selskaper hver for seg kan by på en kontrakt, kan 

de i utgangspunktet ikke samarbeide om pris i et anbud
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Kan vi levere felles til
bud? 

- Spørsm
ål du bør sti

lle deg
Samme type virksomhet?

NEI

LOVLIG

JA

Kan levere tilbud alene?
NEIJA

ULOVLIG Kan lett utvide kapasitet?
NEI

ULOVLIG LOVLIG

JA

§ 10, 1. ledd
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Effektivitetsforsvar: 
Snu det fra ulovlig til lovlig?

• Selv om forbudt i utgangspunktet (§ 10, 1. ledd), kan 
det allikevel være lovlig (§ 10, 3. ledd)

• Det kalles et effektivitetsforsvar 
– Konkret vurdering
– Høy terskel for å snu et formålsvedtak

• Tenk særlig på følgende når du gjør din vurdering:
– Vil dette samarbeidet komme kundene til gode?
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Vurdering av eventuell gevinst
Fire vilkår som må være oppfylt:
1. Er det en gevinst ved å samarbeide?
– Hva er problemet du skal løse?
– Redusert risiko er sjeldent nok

2. Kommer gevinsten kunden til gode?
3. Samarbeidet kan ikke gjøres mindre 

konkurranseskadelig?
– Samarbeide med en som ligner mindre på deg selv?
– Bruk så få bedrifter som mulig

4. Forventer du at det er få andre leverandører?
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Er dere konkurrenter?
• Faktiske konkurrenter:
– Begge kan alene by på samme kontrakt
– Eks.: To uavhengige foretak som begge er aktive i 

det samme markedet (to transportbedrifter i 
kommune A)

• Potensielle konkurrenter:
– Dere kan ikke i dag alene by på samme kontrakt, 

men kan utvide kapasiteten slik at dere kan by
–Må være mer enn en teoretisk mulighet
– Det er objektiv evne, ikke vilje, som er avgjørende

13



Kapasitetsvurdering
• Se hva som kreves i konkurransegrunnlaget
– Stilles det her for eksempel krav til økonomiske 

ressurser, maskiner, medarbeidere eller teknologi?
• Reell kapasitet er det som er avgjørende
– Alltid konkret vurdering
– Kapasitet som er bundet opp i allerede inngåtte 

avtaler trekkes fra
– Forventning/ønske om andre oppgaver i fremtiden 

er ikke kapasitet som er bundet opp
• I helt særlige tilfeller kan faste tilbakevendende oppdrag 

i fremtiden trekkes fra
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Kapasitetsvurdering forts.
• Er det enkelt å utvide kapasiteten eller å leie 

inn?
– Hvis ja, kan en levere tilbud alene

• Foretaket må være forberedt på å kunne 
dokumentere eventuelle ressursbegrensninger 
– Fornuftig å ha skriftlig dokumentasjon av reell 

kapasitet på tidspunkt for anbud
• Kan være relevant å dra veksler på ressurser i 

andre deler av konsernets virksomhet 
– En konkret vurdering av hvor lett det er å ta i bruk 

denne kapasiteten i denne kontrakten
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Momenter ved vurderingen av faktisk eller 
potensiell konkurrent

Vår veileder avsnitt 39:
• Foretakenes ressurser, sett opp mot prosjektets 

karakter og størrelse
– Eksisterende personell
– Teknisk utstyr
– Teknologi
– Geografisk tilstedeværelse
– Mulighet til å tilegne seg manglende kapasitet og 

kompetanse
– Regulatoriske forhold som kan hindre
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Lovlig prosjektsamarbeid: 
Ikke konkurrenter

• Dere er ikke konkurrenter
– Er ikke i det samme markedet

• Dere utfyller hverandre, i stedet for å overlappe
– Se vår veileder avsnitt 36

Transportfirm
a

Behandlings-
anlegg

Bemannings-
byrå

Prosjektsamarbeid tillatt

Ett felles 
tilbud
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Ulovlig prosjektsamarbeid: 
Faktiske konkurrenter

• Antar at dere er konkurrenter (kan levere 
alene) 
– jf. vår veileder avsnitt 36 

– Dere kan i stor grad tilby det samme

Behandlings-
anlegg

Behandlings-
anlegg

Behandlings-
anlegg

Prosjektsamarbeid i strid med § 10(1)

Ett felles 
tilbud
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Ulovlig prosjektsamarbeid: 
Potensielle konkurrenter

• Hverken A eller B kan levere alene 
• Men kan levere tilbud med en begrenset 

utvidelse av kapasitet eller innleie

BA

Prosjektsamarbeid mellom A og B i 
strid med § 10 (1)

Ett felles 
tilbud?

DC
C og D er ikke 
konkurrenter, men 
tilbyr en nødvendig 
innsatsfaktor for at 
A og/eller B skal 
kunne levere 
tilbud. 
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Bruk av underleverandører
• Kan være helt OK
– Eksempel: Bruk av underleverandør betyr at du får 

kapasitet til å levere eget tilbud
• Men det kan bli ulovlig dersom du går for langt 

i omfanget
– To foretak kan levere alene, men inngår gjensidig 

avtale om underleveranser
• En konkret vurdering
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Underleverandør kan være 
tillatt

En begrenset underleveranse
• Må ikke innebære prisfastsettelse, produksjonsbegrensning eller 

fordeling av markeder eller kunder
– Jf. EU horisontale retningslinjer avsnitt 160

• Må være oppmerksom på mulig ulovlig informasjonsutveksling ved 
avklaring av underleverandørforhold 
– Jf. vår veileder avsnitt 56 flg.

A B

A er potensiell 
konkurrent, da de kan 
kjøpe enkelttjenester 
de selv mangler av B 

(som kan levere 
selvstendig)

T
1

T
2

B
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Underleverandør kan være 
tillatt

Underleverandørforhold i form av flere tilbud
• Må ikke innebære prisfastsettelse, produksjonsbegrensning eller 

fordeling av markeder eller kunder
– Jf. EU horisontale retningslinjer avsnitt 160

• Må være oppmerksom på mulig ulovlig informasjonsutveksling ved 
avklaring av underleverandørforhold 
– Jf. vår veileder avsnitt 56 flg

A B

A og B er potensielle 
konkurrenter, men 
inngår avtale om å 

være gjensidig 
underleverandør til 

hverandre

T
1

T
2
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Deloppdrag vs totaloppdrag
• Ved totaloppdrag hvor to foretak ikke kan levere: 

lovlig å samarbeide
– Dette vil gjelde selv om de er konkurrenter i et lokalt 

marked
• Men hvis oppdraget splittes opp og hver av dem kan 

gi tilbud på deloppdrag:
– Kan ikke samarbeide på deloppdrag
– Kan da heller ikke samarbeide på totaloppdrag

• Oppdragsgiver viktig rolle i utforming av anbud
– Benytte deloppdrag?
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Eks.: Kun totaloppdrag

En landsdekkende avtale ingen av aktørene kan 
løfte på egen hånd

Behandlings-
anlegg

Sør-Norge

Behandlings-
anlegg

Midt-Norge

Behandlings-
anlegg

Nord-Norge

Prosjektsamarbeid tillatt

Ett felles 
tilbud

Er ikke faktiske/
potensielle 

konkurrenter
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Konkurrenter lokalt, men kan ikke levere til et 
større område

Aktører som er 
konkurrenter på lokale 
kontrakter kan inngå 
prosjektsamarbeid på et 
totaloppdrag for Sør-
Norge

Firma A

Firma A

Firma B

Firma B
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Konkurransetilsynets praksis
• De fire mest relevante vedtakene:
– El Proffen (V-2017-21 og KNS-2018/112 og 2018/113)
– Ski Taxi (V-2011-12 og HR-2017-1229-A)
– Slam (V-2016-7) 
– Gran Ekran (V-2009-17 og HR-2012-01942-A)

• Partene hevdet det var lovlig prosjektsamarbeid
• Konkurransetilsynet vurderte at partene kunne inngi 

selvstendige tilbud: 
– Ulovlig anbudssamarbeid mellom konkurrenter; 
prissamarbeid og informasjonsutveksling

– Effektivitetsgevinster ikke oppfylt
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Bedriftens ansvar
• Det er bedriftens ansvar at en ikke  

bryter med konkurransereglene
– Kan ikke be Konkurransetilsynet 

om forhåndsgodkjenning
• Selskapet er ansvarlig for de  

ansattes handlinger
– Selv om en ikke vet om  

ansattes handlinger
– Kan ikke skylde på «utro tjener»
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Eiken: Prosjektsamarbeid

Veiledning av Konkurransetilsynet
• Konkurransetilsynet veileder om regelverket 
– Skriftlige uttalelser
– Møter
– Telefonsamtaler
– Foredragsvirksomhet 
– Informasjon på tilsynets hjemmeside 
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Eiken: Prosjektsamarbeid

Her finner  
du informasjon:

@ktilsynet
@konkurransedir

kt.no
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