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V1998-05 21.01.98  
Konkurranseloven § 3-9, dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for samarbeid om priser på 
transport av skurtømmer  
 
Sammendrag: 
Fire tømmertransportører gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å 
inngå avtale med Løvenskiold-Vækerø AS om felles priser for transport av skurtømmer til Fossum 
Bruk. 
  
 
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 16. januar 1998 med søknad om dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 for å inngå avtale med Løvenskiold-Vækerø AS om felles priser på transport av 
skurtømmer til Fossum Bruk. 
 
Forholdet til konkurranseloven 
Konkurranseloven § 3-1 forbyr to eller flere ervervsdrivende for salg av varer eller tjenester ved avtale, 
samordnet praksis eller på annen måte som er egnet til å påvirke konkurransen, å fastsette eller søke å 
påvirke priser, avanser eller rabatter. Forbudene omfatter også retningslinjer, bindende og veiledende 
avtaler eller ordninger med slik innhold.  
 
Ovennevnte fire bileiere er å anse som selvstendig næringsdrivende, og et samarbeid om priser mellom 
dem vil være i strid med konkurranseloven § 3-1. 
 
Konkurransetilsynet kan imidlertid med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 gi dispensasjon fra 
forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 
a) Konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn. 
 
Konkurransetilsynets vurdering og vedtak 
Samarbeidet omfatter fire transporttører av skurtømmer til Fossum Bruk, og er etablert gjennom en 
avtale mellom de fire transporttørene og Løvenskiold-Vækerø AS som kjøper av transporttjenestene. 
Konkurransetilsynet antar at samarbeidet vil kunne føre til en mer rasjonell koordinering av 
transportene, og således være kostnadsbesparende både for lastebileierne og kjøper av transporttjenester. 
 
Videre utgjør ovennevnte transporttører etter den informasjon Konkurransetilsynet har, en begrenset del 
av aktørene innenfor næringen. Nevnte gruppe av tømmertransporttører vil således møte konkurranse 
fra andre aktører i bransjen. 
 
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav b) fattet 
følgende vedtak: 
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Tømmertransportørene gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å inngå 
avtale med Løvenskiold-Vækerø AS om felles priser for transport av skurtømmer til 
Fossum Bruk. 
 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 2003.

 
Dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er tilstede. 
Dersom det er behov for dispensasjon utover utløpsdatoen, bes De søke i god tid. 
 
Konkurransetilsynet gjør for ordens skyld oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En 
eventuell klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. 
For øvrig vises til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak". 
 
 
 
  

til toppen 
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