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Konkurranseloven § 3-9. Bodø trafikkskole og Tore's trafikkskole - Dispensasjon fra § 3-1 for
samarbeid om felles priser for trafikkopplæring
Sammendrag:
Bodø Trafikkskole og Tore's Trafikkskole innvilges dispensasjon for å samarbeide om felles priser for
trafikkopplæring.

Konkurransetilsynet viser til brev av 25. januar 1996 der Bodø Trafikkskole og Tore's Trafikkskole fikk
dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring.
Konkurransetilsynet viser også til samtale mellom Tore's trafikkskole og Konkurransetilsynet i Bodø
12. november 1998.
Formålet med konkurranseloven er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette
for virksom konkurranse. Konkurranseloven § 3-1 første ledd 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 med slikt innhold som nevnt og rammer både bindende og veiledende avtaler eller
ordninger.
Konkurransetilsynet kan i følge konkurranseloven § 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra
forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom:
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
Konkurransetilsynet kan stille vilkår for dispensasjonen. Det er utarbeidet retningslinjer for vurdering
av dispensasjoner. Et eksemplar av konkurranseloven og retningslinjene følger vedlagt.
Konkurransetilsynet besøkte 1. november 1995 Bodø Trafikkskole og brakte på det rene at Bodø
Trafikkskole og Tore's Trafikkskole hadde et samarbeid om felles priser for trafikkopplæring.
Konkurransetilsynet innvilget i brev av 25. januar 1998 dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 fordi
tilsynet antok at samarbeidet kunne bidra til en ønskelig rasjonalisering og derved muliggjøre en
senking av kostnadene. Tilsynet la også vekt på at det var flere trafikkskoler i området, slik at
samarbeidet følgelig antas å ha begrenset konkurranseregulerende effekt.
Dispensasjonen utløper den 1. desember 1998 og dersom dette samarbeidet skal videreføres må det gis
en ny dispensasjon. Det kom frem i ovennevnte telefonsamtale at det p.g.a. personlige forhold er
usikkert om samarbeide mellom trafikkskolene vil bli oppretthold på lengre sikt, men at det for
øyeblikket formelt sett fremdeles er to selvstendige trafikkskoler. Uten å gjøre en ny konkurransemessig
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vurdering av samarbeidet har Konkurransetilsynet derfor av praktiske årsaker valgt midlertidig å
forlenge dispensasjonen med 6 måneder, for å gi tid til å avklare trafikkskolenes fremtidige
organisering.
På dette grunnlag har Konkurransetilsynet funnet å ville forlenge dispensasjonen som ble innvilget
25. januar 1996 og har med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b) fattet følgende vedtak:
Bodø Trafikkskole og Tore's Trafikkskole innvilges dispensasjon fra
konkurranseloven
§ 3-1 for å samarbeide om felles priser for trafikkopplæring.
Vedtaket trer i kraft 1. desember 1998 og gjelder til 1. juni 1999.

Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises det til vedlagte skjema "Melding om
rett til å klage over forvaltningsvedtak".
Hvis samarbeidet om felles priser for trafikkopplæring skal opprettholdes utover 1. juli 1999 må det
søkes dispensasjon på ordinær måte. Tilsynet ber om at en eventuell dispensasjonssøknad begrunnes ut i
fra dispensasjonskriteriene i konkurranseloven § 3-9 bokstav a-d, jf vedlagte retningslinjer, og at
nødvendige dokumenter vedlegges.
Konkurransetilsynet ber om at en dispensasjonssøknad er oss i hende i god tid før dispensasjonen går ut.

til toppen
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