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 Synnøve Finden AS – konkurranseloven § 12 jf. § 11 - avslag på 
anmodning om inngrep mot TINE BA 
 
Avgjørelse A2006–04  
 
Bakgrunn 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 12. oktober 2005 vedrørende TINE BAs eventuelle 
misbruk av dominerende stilling og til øvrig kontakt i sakens anledning. 
 
I brevet fremgår det at Synnøve Finden (SF) mener at prisen TINE belaster SF for melkeråvare, 
ikke er i overensstemmelse med den melkeprisen TINE gir til melkeprodusentene. Nærmere 
bestemt peker SF på at TINEs betaling for melkeråvare fra produsent er gått ned med 2 øre/liter, 
til tross for at SFs noteringspris (den pris uavhengige meieriselskaper til enhver tid betaler TINE 
for melkeråvare) er økt med 5 øre/liter i samme periode. SF mener dermed at TINEs 
forsyningsplikt som markedsregulator undergraves, at prissettingen har en konkurransehemmende 
virkning, og at denne praksisen er i strid med konkurranseloven (krrl) § 11. 
 
Konkurransetilsynets vurdering 
I § 2 i forskrift om unntak for samarbeid mv. innen landbruk og fiske (det såkalte 
primærnæringsunntaket, hjemlet i krrl. § 2) fremgår det at krrl § 10 og § 11 ikke kommer til 
anvendelse på avtaler, beslutninger, samordnet opptreden mellom, eller ensidige handlinger 
foretatt av, primærprodusenter eller deres organisasjoner som er i samsvar med: 
 
a) lov eller forskrift som regulerer produksjon eller omsetning av landbruks- og 

fiskeriprodukter, eller 
b) avtale mellom staten og næringsorganisasjoner som regulerer produksjon eller omsetning av 

landbruks- og fiskeriprodukter. 
 

Produksjon og omsetning omfatter her bl.a. foredling, distribusjon, markedsføring og andre tiltak 
for å bringe produktet frem til markedet. 
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Noteringsprisen på melk som råvare er regulert av landbruksmyndighetene gjennom 
Jordbruksavtalen, gjennom forskriften om markedsregulering av norskprodusert melk og 
melkeprodukter og gjennom forskriften om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer. Det 
er Statens landbruksforvaltning som administrerer og følger opp regelverket. Fastsettelse av 
noteringspris er dermed unntatt fra krrl § 11, med hjemmel i forskriften om 
primærnæringsunntaket nevnt over. Følgelig faller de forhold som er beskrevet i klagen fra SF, i 
utgangspunktet utenfor konkurranselovens virkeområde. Det vil uansett være Statens 
landbruksforvaltning som er nærmest til å forfølge eventuelle forhold i strid med den aktuelle 
markedsreguleringen. 
 
Konkurransetilsynet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere en nærmere vurdering av 
klagen fra SF. Ovenstående vurderinger tatt i betraktning er det ikke grunnlag for å prioritere 
ressurser til ytterligere undersøkelser i saken. 
 
Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. krrl § 12 tredje ledd. En eventuell klage stiles til 
Moderniseringsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. Forøvrig vises til vedlagte 
skjema ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 
 
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at foretak som mener seg rammet av en overtredelse av krrl 
§ 10 eller § 11, selv kan forfølge saken ved å reise sak for domstolene. Man er således ikke 
avhengig av at Konkurransetilsynet skal involvere seg i saken og eventuelt gripe inn for å kunne 
beskytte seg mot en overtredelse. 
 
 
Vedlegg: 
Skjema ”Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak” 
 
 
Kopi til: 
Statens landbruksforvaltning, v/Håvard Mjelde 
TINE BA, v/ Lise Sandsbråten 
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