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Dato: 3.06.2009

Avgjørelse A2009-25 - hotellpriser i Molde -
konkurranseloven § 12 jf. § 10 - avslag på anmodning om å 
gripe inn - klage fra Victor Haug 

Konkurransetilsynet viser til Deres henvendelse 7. mai 2009, hvor hoteller i Molde innklages for 
opptreden i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranselovens § 10 
og anmoder tilsynet om å gripe inn mot dette.

Sakens bakgrunn

Klager anfører at hotellene i Molde har blitt kollektivt enige om å øke prisene med 30 prosent 
under jazzfestivalen som finner sted i juli. Klagen synes å være basert på innslag på NRK Møre og 
Romsdal og redaksjonell omtale i Romsdals Budstikke. 

Konkurransetilsynets vurdering

Konkurranseloven § 10 forbyr 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.

For at forbudet skal få anvendelse kreves det altså en avtale, at det er truffet en beslutning av en 
bransjeorganisasjon eller lignende eller at det foreligger en samordnet opptreden. Det siste betinger 
at det må konstateres en felles forståelse om å erstatte konkurranse med samordning. En 
observasjon av at prisene på f. eks overnatting på hotell øker i forbindelse med større 
arrangementer i en by vil ikke være tilstrekkelig, da bestemmelsen ikke forbyr aktørene i et marked 
å ensidig tilpasse seg endringer i etterspørselen. 

Deres henvendelse er ikke ledsaget av dokumentasjon som understøtter at den påståtte prisøkningen 
under jazzfestivalen i juli er et resultat av en avtale eller felles forståelse mellom hoteller i Molde. 
Konkurransetilsynet finner av denne grunn ikke å ville prioritere ressurser til å foreta ytterligere 
undersøkelser basert på klagen.

Det opplyses for ordens skyld at tilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte 
overtredelser av konkurranseloven § 10 og § 11. Konkurransetilsynet har ikke ressurser til å foreta 
en fullstendig behandling av alle disse henvendelsene, og har adgang til å avslå en anmodning om 
påbud mot opphør på bakgrunn av en prioritetsvurdering, jf. Konkurranseloven § 12 tredje ledd. 
Konkurransetilsynet har således en betydelig skjønnsmessig adgang til å prioritere sine ressurser og 
derved hvilke saker som anses mest hensiktsmessig å ta opp til behandling. 
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Deres anmodning om pålegge hotellene i Molde å bringe det påståtte prissamarbeidet til opphør 
med hjemmel i konkurranseloven § 10 blir følgelig avslått.

Avgjørelsen kan påklages, jf. Konkurranseloven § 12 tredje ledd. Fristen for å klage er tre uker fra 
avgjørelsen er kommet frem, jf. Forvaltningsloven § 29. En eventuell klage stiles til Fornyings- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. 

Det gjøres for øvrig oppmerksom på at personer og foretak som mener seg rammet av en 
overtredelse av konkurranseloven §§ 10 og 11 selv kan forfølge saken ved å reise sak for 
domstolene. Klager er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken og 
eventuelt griper inn for å kunne beskytte seg mot en overtredelse.

Med hilsen

Jostein H. Solberg  (e.f.)
seksjonsleder

Jørn Nilsen
seniorrådgiver


