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Avgjørelse A2011-44 - Scandinavian Intertrade AS Konkurranseloven § 12 fjerde ledd, jf. §§ 10 og 11 - avslag på
anmodning om å treffe midlertidig vedtak
Konkurransetilsynet viser til e-post 25. juli 2011 hvor det er bedt om at Konkurransetilsynet fatter et
hastevedtak i saken.
For øvrig opplyses det at klage på avgjørelse A2011-36 er oversendt Fornyings-, administrasjons- og
kirkedepartementet for behandling, se vedlagte kopi av oversendelsesbrev til departementet.
Med hjemmel i konkurranseloven § 12 fjerde ledd kan Konkurransetilsynet treffe midlertidig vedtak
om pålegg etter konkurranseloven § 12 første ledd, dersom det er
a) rimelig grunn til å anta at § 10 eller § 11 er overtrådt og
b) fare for at konkurransen utsettes for varig og uopprettelig skade,
Dette gjelder likevel ikke dersom den vedtaket retter seg mot påføres skade eller ulempe som står i
åpenbart misforhold til de hensyn vedtaket skal ivareta.
Vilkårene i konkurranseloven § 12 fjerde ledd er kumulative – det vil si at samtlige vilkår må være
oppfylt for at midlertidig vedtak kan være aktuelt.
Som det fremgår av avslaget på anmodning om å gripe inn, har Konkurransetilsynet etter en konkret
helhetsvurdering ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre behandling av
saken, idet det er lagt vekt på blant annet sakens omfang, betydning og de ressurser som vil være
påkrevd for å ta endelig stilling til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt.
Konkurransetilsynet vil av samme grunner ikke fatte midlertidig vedtak etter § 12 fjerde ledd.
Anmodningen om midlertidig vedtak etter § 12 fjerde ledd avslås derfor. Denne avgjørelsen kan ikke
påklages.
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