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Avjørelse A2013-22 – ByTaxi AS – konkurranseloven § 12, jf. § 10 - 

avslag på anmodning om å gripe inn mot Taxidepot AS  

1  Sakens bakgrunn 

(1)  Konkurransetilsynet viser til brev av 1. mars 2013 fra ByTaxi AS (heretter ByTaxi), 

 samt øvrig korrespondanse i sakens anledning. 

 

(2)  ByTaxi opplyser i brevet av 1. mars 2013 at Taxi Depot AS (heretter Taxidepot) sitt 

 styre høsten 2012 vedtok at alle løyver/taxier i en og samme sentral skal ha lik fastpris 

 eller ingen fastpris fra Oslo Lufthavn Gardermoen OSL. Dette gjelder også 

 destinasjoner utenfor Oslo. Videre opplyser ByTaxi at Taxi Depot, i løpet av høsten 

 2013, skal innføre et nytt bestillingssystem på OSL. Systemet medfører at alle som 

 ønsker drosje fra OSL må bestille dette gjennom bestillingsterminaler. Kunden vil 

 gjennom det nye bestillingssystemet få opplysninger om hvilke drosjesentraler som er 

 tilstede og hvilke fastpriser de forskjellige sentralene tilbyr. Drosjesentraler som ikke 

 tilbyr faste priser vil bli oppført med taksameterpriser.  

 

(3)  ByTaxi gjør gjeldende at vedtakene om fastpris på drosjeturer fra OSL og det nye 

 bestillingssystemet for drosjer på OSL er i strid med konkurranse- og prisreguleringen, 

 herunder at vedtakene er i strid med §§ 2 og 3 i forskrift om dispensasjon fra 

 konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler
1
.     

 

(4)  ByTaxi har anmodet Konkurransetilsynet om å vurdere "de rettslige spørsmålene som 

 er nevnt i dette brevet". 
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 Forskrift av 18. oktober 2001 nr. 1165 om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for drosjesentraler.  
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2 Konkurransetilsynets vurdering 
 

(5)  I henvendelsen fra ByTaxi er tilsynet anmodet om å vurdere rettslige spørsmål som er 

 nevnt i brevet, og hvor ByTaxi gjør gjeldende at Taxi Depot opptrer i strid med 

 konkurranse- og prislovgivningen. 

 

(6)  Forskrift 18. oktober 2002 nr. 1165 om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 

 3-2om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og § 3-2 for drosjesentraler ble gitt 

 med hjemmel i den tidligere konkurranseloven av 1993 og ble videreført i gjeldende 

 konkurranselov § 33.
2
 Forskriften gir dispensasjon fra konkurranselovgivningen 

 (herunder fra dagens konkurranselov § 10), og omhandler unntak fra 

 konkurranselovens forbud om samarbeid innad i en drosjesentral om blant annet priser 

 og inngivelse av tilbud i anbudskonkurranser. 

 

(7)  Konkurransetilsynet har ikke adgang til å pålegge opphør av en eventuell overtredelse 

 av §§ 2 og 3 i forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 og 3-2 for 

 drosjesentraler, slik som ByTaxi synes å legge til grunn i sin henvendelse. 

 Konkurransetilsynet kan imidlertid, dersom adferd ikke er i overenstemmelse med 

 forskriften, vurdere om det foreligger en overtredelse av konkurranseloven § 10. 

 

(8) Konkurransetilsynet kan etter konkurranseloven § 12 første ledd pålegge opphør av en 

overtredelse av konkurranseloven § 10. Etter en konkret helhetsvurdering har 

Konkurransetilsynet ikke funnet grunnlag for å prioritere ytterligere ressurser til videre 

behandling av saken etter konkurranseloven § 10. I denne vurderingen har tilsynet sett 

hen til sakens omfang, betydning og de ressurser som vil værer påkrevd for å ta stilling 

til om konkurranselovens forbudsbestemmelser er overtrådt. Tilsynet har i vurderingen 

også tatt hensyntatt den betydelige saksmengden som for tiden ligger til behandling. 

 

(9)  Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at foretak som mener seg rammet av en 

 overtredelse i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11 selv kan forfølge forholdet ved 

 å reise sak for domstolene. Klager er således ikke avhengig av at Konkurransetilsynet 

 involverer seg i saken og eventuelt griper inn for å beskytte seg mot en overtredelse. 

 

(10)  Konkurransetilsynet er, til tross for beslutningen om ikke å prioritere ytterligere  

  ressurser til å forfølge denne saken, takknemlig for å motta henvendelser som kan 

  bidra til å øke tilsynets markedskunnskap, herunder vise hvordan et marked fungerer. 

 

(11)  Avgjørelsen kan påklages innen tre uker, jf. konkurranseloven § 12 tredje ledd. En 

  eventuell klage stiles til Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, men 

  sendes til Konkurransetilsynet. 
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 Lov av 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
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Med hilsen 

 
Gjermund Nese (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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