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AvgjørelseA2011- 15 - Ashland Danmark ApS - konkurra nseloven§
12 jf . § 11 - avslag på anmodning om å gripe inn mot Ashland
Danmark ApS.
(1)

Konkurransetilsynetviser til klage fra M ITCO
hvor det gjøresgjeldendeat AshlandDanmarkAp S
2
konkurranseloven
§ 11.

ITCO av 19.november2010
har brutt

Sakensbakgrunn
(2)

M ITCO har tidligere vært distributørav vannbehandlingsprodukter
fra Ashlandgjennomen
distribusjonsavtale
mellom M ITCO og AshlandNederlandB.V. M ITCO har i tillegg solgt
SONOXIDEvannbehandlingssystemer
og reservedelertil disseanleggenei Norge, i henholdtil
avtalemedAshlandDanmarkAps.

(3)

M ITCO opplyserå ha solgt
SONOXIDE vannrenseanlegg
i Norge og har i
den forbindelsepåtattsegservice- og vedlikeholdsansvar
for sinenorskekunder.

(4)

I januar 2010 saAshlandopp avtalenmedM ITCO om levering av SONOXIDEprodukter.

(5)

Klager anførerat A shlandi ettertidhar nektetå leverenødvendigereservedelertil
vannbehandlingssystemene
- i form av ultralydcellertil SONOXIDE anleggene- hvilket
innebærerat M ITCO ikke er i standtil å oppfylle det service- og vedlikeholdsansvar
de har
overfor sinenorskekunder.

(6)

Det er i klagenopplyst at ultralydcellene er nødvendigekomponenteri SONOXIDE-anleggene.
Celleneer slitedelermedbegrensetlevetid og må byttesut en gangi året, ellersvil anleggene
etterhvert slutteå fungere.Det er videre opplystat anleggenesomer levert i Norge av M ITCO,
nå entenhar sluttetå fungereeller barefungerermedreduserteffekt. Dette kan ledetil begrenset
kjøleeffekt og bakterievekstute av kontroll.

(7)

Klager har for øvrig opplyst at ultralydcellene levereseksklusivtav Ashlandog at det ikke
finnesalternativeproduktereller leverandører
.
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Konkurransetilsynethar medhjemmeli offentleglova§ 13 førsteledd,jf. forvaltningsloven§ 13 førsteledd nr 2,
gjort unntakfor opplysningersomer underlagttaushetsplikt.Opplysningeneunntattoffentligheter overstrøketmed
sort.
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Lov 5. mars2004 nr. 12 om konkurransemellom foretakog kontroll medforetakssammenslutninge
r
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(8)

Det er i klagenanførtat Ashlandsangiveligeleveringsnektelseav ultralydceller til SONOXIDE
anleggeneer å ansesomen utilbørlig utnyttelseav dominerendestilling i strid med
konkurranseloven§ 11.

(9)

Det ble i sammeklage fremsattbegjæringom midlertidig vedtaki medholdav
konkurranseloven§ 12 fjerde ledd. Dennebegjæringenble avslåttved Konkurransetilsynets
brev av 6. desember2010.
Konkurransetilsynets vurdering

(10) Konkurransetilsynetkan påleggeforetakeller sammenslutninger
av foretak somovertrer
forbudenei konkurranseloven§ 10 og § 11 å bringe overtredelsentil opphør,jf.
konkurranseloven§ 12 førsteledd.
(11) Konkurransetilsynetmottar sværtmangehenvendelserom påståtteovertredelserav
konkurranseloven§ 10 og § 11.Konkurransetilsynethar ikke ressursertil å realitetsbehandle
samtlige henvendelse
r , og har i medholdav konkurranseloven§ 12 tredjeledd adgangtil å avslå
en anmodningom påbudom opphørut fra en prioritetsvurdering. Konkurransetilsynethar
gjennomdetteen betydeligskjønnsmessig
adgangtil å prioritere sineressurserog derved hvilke
sakerdet finner hensiktsmessig
å ta opp til behandling.
(12) Konkurransetilsynethar etteren konkrethelhetsvurderingikke funnet grunnlagfor å prioritere
ytterligereressursertil viderebehandlingav saken.I dennevurderingenhar tilsynet setthentil
sakensomfang,betydningog de ressursersomvil værepåkrevdfor å kunneta endeligstilling til
hvorvidt konkurranselovens
forbudsbestemmelser
er overtrådt.Tilsynet har i vurderingenogså
hensyntattdenbetydeligesaksmengden
somfor tiden er til behandling.
(13) K onkurransetilsynetgjør oppmerksompå at personer/foretaksommenersegrammetav en
overtredelsei strid medkonkurranseloven§ 10 og § 11 selv kan forfølge forholdetved å reise
sakfor domstolene.Klager er såledesikke avhengigav at Konkurransetilsynetinvolverersegi
sakenog eventueltgriper inn for å kunnebeskyttesegmot en overtredelse.
(14) Konkurransetilsyneter, til trossfor beslutningenom ikke å prioritere ytterligereressurserpå å
forfølge saken,takknemligfor å motta henvendelsersomkan bidra til å øketilsynets
markedskunnskap.
(15) Avgjørelsenkan påklagesinnentre uker,jf. konkurranseloven§ 12tredjeledd. En eventuell
klage stilles til Fornyings-, administrasjons
- og kirkedepartementet,
men sendestil
Konkurransetilsynet.
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