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Avgjørelse A2010-3 - Joint-Stock Company Vyborgskaya Cellulosa konkurranseloven § 12 tredje ledd jf. §§ 10 og 11 - avslag på
anmodning
Konkurransetilsynet viser til henvendelse fra Høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum på vegne av
Vyborgskaya Cellulose 24. april 2009 om brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11 og senere kontakt i
sakens anledning.
Sakens bakgrunn
Klager anfører at en avtale inngått mellom klager og Borregaard Industries Ltd som innebar at hele
Vyborgskayas produksjon av lignosulfonat for et tidsrom på 10 år skulle avtas av Borregaard til en fast
pris er i strid med konkurranseloven § 10. Videre hevder klager at Borregaards kjøp av Vyborgskayas
produksjon synes å ha vært tilstrekkelig til at Borregaard deretter kunne dominere markedet. Klager
mener at dette vises ved at prisene i markedet økte etter at Borregaard fikk kontroll over Vyborgskayas
produksjon. Etter det opplyste har den nevnte avtalen opphørt.
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 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 det finner hensiktsmessig å ta opp til behandling.
På bakgrunn av de foreliggende opplysninger finner Konkurransetilsynet det tvilsomt at den påståtte
overtredelsen i foreliggende sak er i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11. Videre har det foreliggende
avtaleforholdet allerede opphørt. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å kunne 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.
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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.
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