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Avgjørelse A2010-6 - Din Bilpartner AS - konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 - avslag på 

anmodning om å gripe inn mot Volkswagen Group AB 

 

Konkurransetilsynet viser til klage i e-post av 16. oktober 2009 hvor Din Bilpartner AS (”Din Bilpartner”) 

klager inn Volkswagen AB for brudd på konkurranselovens §§ 10 og 11, samt øvrig kontakt i saken. 
 

 

Sakens bakgrunn 
 
Din Bilpartner AS er formidler av nye personbiler bl.a. av merkene Audi, Volkswagen og Skoda fra 

svenske bilforhandlere til kunder i Norge og i Tyskland. De svenske bilforhandlerne eksporterer og frakter 
i mange tilfeller bilene direkte til kunden, mens i enkelte tilfeller importeres bilene av Din Bilpartner via 

Øyvind Johansen Transport AS.  

 
Bakgrunnen for klagen er at Lecab AB (”Lecab”), en av Din Bilpartners forretningsforbindelser i Sverige, 

i juni 2009 opplyste Din Bilpartner om at alle deres bestillinger til Lecab frem til oktober 2009 ville bli 

stoppet. Det anføres i klagen at begrensningene på eksport av biler til Din Bilpartner er foranlediget av 
press fra den svenske hovedimportøren av de angjeldende bilmerkene, Volkswagen Group AB. 

 

Klager anfører at det ovennevnte forhold innebærer en overtredelse av konkurranseloven § 10. 

 

 

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 det finner hensiktsmessig å ta opp til behandling. 

 

På bakgrunn av klagen og de mottatte opplysninger finner Konkurransetilsynet 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. 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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Ingunn Bruvik (e.f.) 

seksjonsleder  

Rudi Wiers 

rådgiver 
 

 


