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Avgjørelse A2010-12 - konkurranseloven § 12 jf. § 11 - avslag på 
anmodning om å gripe inn mot Nortura

Konkurransetilsynet viser til Deres e-post 17. januar 2010 hvor De ber tilsynet vurdere 
lovligheten av visse handlinger fra Nortura i forhold til konkurranselovens § 12.

Sakens bakgrunn
I forbindelse med at Nortura la ned sin virksomhet i Brønnøysund i 2009 har enkelte leverandører av 
slaktedyr, som tidligere har benyttet Nortura, valgt å levere slaktedyrene til et nytt slakteri i Brønnøysund, 
Helgeland Samvirkeslakteri. De aktuelle leverandørene har mottatt henvendelse fra Nortura, hvor det 
blant annet fremgår at: ”… Dette innebærer at du mister dine medlemsfordeler hos Nortura, bl.a. 
nødslakt, livdyrformidling, rådgivning m.m.”.

Det anføres i klagen at brevene underslår at Nortura faktisk har mottaksplikt av slakt og at dette må ses på 
som en utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling fra Norturas side. Konkurransetilsynet forstår klagen 
slik at den er basert på at de aktuelle brevene gir inntrykk av at leverandører som velger andre slakteri enn 
Nortura for deler av sine slaktedyr, ikke kan forvente å kunne levere slaktedyr til Nortura og at dette er i 
strid med Norturas mottaksplikt.

Konkurransetilsynets vurdering
Konkurransetilsynet kan pålegge foretak eller sammenslutninger av foretak som overtrer 
forbudene i konkurranseloven § 10 og § 11 å bringe overtredelsen til opphør, jf. 
konkurranseloven § 12 første ledd.

Konkurransetilsynet mottar svært mange henvendelser om påståtte overtredelser av 
konkurranseloven § 10 og § 11. Konkurransetilsynet har ikke ressurser til å realitetsbehandle alle 
disse henvendelsene, og har adgang til å avslå en anmodning om påbud om 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 antas 
hensiktsmessig å ta opp til behandling.



2

Konkurransetilsynet har ved telefonhenvendelse til Nortura fått bekreftet at Nortura forholder seg 
til deres mottaksplikt slik at også leverandører som velger å levere deler av sine slaktedyr til 
andre slakteri kan levere slaktedyr til Nortura. Konkurransetilsynet anser det på dette grunnlag 
som lite sannsynlig at det foreligger et brudd på konkurranseloven § 11 i denne saken. Tilsynet 
finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.

Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En eventuell 
klage stiles til Fornyings- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.

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 kunne beskytte seg mot en overtredelse.

Med hilsen
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Fung. seksjonsleder
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