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Avgjørelse A2009 - 35 - Rentpack AS - konkurranseloven 12 
tredje ledd jf. § 10 - avslag på anmodning mot å gripe inn 
mot Rentpack AS

(1) Konkurransetilsynet viser til brev fra Lerum Fabrikker AS datert 22. mars og 5. april 2005, 
brev fra Telemark Kildevann AS datert 31. mars 2005, brev fra Roma Mineralvannfabrikk 
Morten Bergersen AS datert 6. mars 2006, samt øvrig korrespondanse i saken.

(2) I brevene nevnt ovenfor, ble Konkurransetilsynet anmodet om å gripe inn mot Rentpack AS sitt 
gebyr for nye 1,5 liter gjenbruksflasker, samt håndteringsgodtgjørelsen for 1,5 liter Rentpack 
vannflasker.

(3) Konkurransetilsynet sendte 2. juli 2008 varsel til Rentpack AS om at tilsynet vurderte å gripe 
inn mot beslutningen om økning av gebyret for nye flasker og håndteringsgodtgjørelsen for 
vannflasker. Rentpack AS innga i brev av 26. september 2008 merknader til varselet. Videre 
mottok Konkurransetilsynet 28. april 2009 en e-post fra Rentpack AS, hvor det opplyses at 
nevnte gebyr og håndteringsgodtgjørelse er redusert til nivået i 2005, bare justert for 
konsumprisindeksen i perioden. Endringene trådte i kraft 1. mai 2009.

(4) Etter en konkret vurdering, hvor Konkurransetilsynet blant annet har sett hen til Rentpack AS 
sine merknader og øvrig korrespondanse i saken og hvor Konkurransetilsynet særlig har lagt 
vekt på at Rentpack AS har endret gebyret og håndteringsgodtgjørelsen i tråd med det varslede 
vedtaket, avslår Konkurransetilsynet anmodningen mot å gripe inn mot Rentpacks gebyr for 
nye 1,5 liter Rentpack gjenbruksflasker og håndteringsgodtgjørelse for 1,5 liter Rentpack 
vannflasker.

(5) Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell 
klage stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet.
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(6) Konkurransetilsynet gjør for øvrig oppmerksom på at personer som mener seg rammet av en 
overtredelse i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 selv kan forfølge saken ved å reise sak 
for domstolene. Man er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet involverer seg i saken 
og eventuelt griper inn for å beskytte seg mot en overtredelse.

Med hilsen

Ingunn Bruvik (e.f.)
seksjonsleder

Lars Erik Omland
rådgiver
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