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V1998-117 16.12.98  
Konkurranseloven § 3-9, dispensasjon fra §§ 3-1 første ledd og 3-2 for prissamarbeid mellom 
deltakerne i Transport- og Maskinformidling i Nord Østerdal og oppheving av tidligere vedtak 
 
Sammendrag: 
Deltakerne i Transport- og maskinformidling i Nord-Østerdal gis dispensasjon fra forbudet mot 
prissamarbeid i konkurranseloven slik at det kan samarbeides om å inngi pristilbud og anbud ved 
anbudskonkurranser på større transportoppdrag. Samtidig oppheves tidligere vedtak. 
  
 
 
Det vises til brev av 30. oktober og 30. juni 1998 fra Konkurransetilsynet og til telefonsamtaler mellom 
Dem og tilsynets i sakens anledning. Tilsynet viser også til Deres brev av 30. november 1998 der De på 
vegne av deltakerne i Transport- og Maskinformidling (tidligere Tynset Maskin- og 
Transportformidling) søker om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å samarbeide om å 
inngi pristilbud og anbud ved større transportoppdrag. 
 
Forholdet til konkurranseloven 
Konkurranseloven § 3-1 første ledd setter forbud mot at 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, fastsetter eller søker å påvirke priser, avanser eller rabatter. 
 
Deltakerne i Transport- og Maskinformidling er selvstendig næringsdrivende og de er derfor 
ervervsdrivende i konkurranselovens forstand. Ettersom medlemmene inngir felles pristilbud ved større 
transportoppdrag, rammes virksomheten av forbudet i konkurranseloven § 3-1 første ledd.  
 
Konkurranseloven § 3-2 første ledd setter forbud mot at 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, fastsetter eller søker å påvirke priser, mengdeberegninger eller andre vilkår ved anbud, 
fordeling av anbud eller at noen ervervsdrivende skal avstå fra å inngi anbud. 
 
Deltakerne i Transport- og Maskinformidling inngir felles anbud ved anbudskonkurranser. Dette 
forholdet rammes av forbudet i konkurranseloven § 3-2 første ledd.  
 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 dispensere fra forbudene i § 3-1 til § 3-
4 dersom minst en av følgende betingelser er oppfylt: 
 
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensninger, 
c) konkurransereguleringen har liten betydning eller 
d) det foreligger særlige hensyn. 
 
Konkurransetilsynets vurdering og vedtak 
Transport- og Maskinformidlings oppdragsgiver er hovedsakelig Statens Veivesen. For å kunne utføre 
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større transportoppdrag fra Statens Veivesen antar Konkurransetilsynet at det er nødvendig med 
samarbeid mellom transportørene. Transport- og Maskinformidling har tilsammen 7 anleggsbiler til 
disposisjon. Gjennom prissamarbeidet vil deltakerne i Transport- og Maskinformidling kunne utføre 
større transportoppdrag og Transport- og Maskinformidling vil med dette utgjøre en konkurrent til 
Østerdal Transport og Midt Østerdal Transportsentral, som har ca 10 anleggsbiler hver. Ved 
anbudskonkurranser kommer det også inn anbud fra tranportsentraler i Gudbrandsdalen. Transport- og 
Maskinformidling tar på seg oppdrag i Nord og Midt Østerdal, som på denne bakgrunn er det relevante 
geografiske markedet. Det relevante produktmarkedet er markedet for større transportoppdrag.  
 
Konkurransetilsynet har i sin vurdering av dispensasjonssøknaden lagt vekt på at samarbeidet kan føre 
til en forsterket konkurranse i markedet for større transportoppdrag. En økning i antall aktører som 
konkurrerer på like vilkår forsterker ofte konkurransen mellom markedsaktørene. Dette reduserer 
mulighetene for andre aktører i markedet til å utøve markedsmakt. Konkurransetilsynet antar at ikke vil 
være i stand til å utøve markedsmakt i det relevante markedet. Økt konkurranse fører ofte til både lavere 
priser og bedre produkter. 
 
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav a), har Konkurransetilsynet fattet 
følgende vedtak: 

Det gis dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 første ledd og 3-2 slik at 
deltakerne i Transport- og maskinformidling kan samarbeide om å inngi pristilbud 
og anbud ved anbudskonkurranser på større transportoppdrag. 

Dispensasjonen gis på vilkår av at Transport- og Maskinformidling melder fra til 
Konkurransetilsynet dersom nye deltakere tiltrer prissamarbeidet.

 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 20. desember 2003. 
 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom vilkårene for 
dispensasjonen ikke er oppfylt eller forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf 
konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. 
 
Dersom det er behov for dispensasjon ut over utløpsdatoen bes De søke i god tid før dispensasjonen 
utløper. 
 
Vedtak om oppheving av tidligere dispensasjon 
Som det fremgår ovenfor har tilsynet funnet grunnlag for å innvilge Transport- og Maskinformidling 
dispensasjon med hjemmel i konkurranseloven til å drive prissamarbeid ved større transportoppdrag. 
Dispensasjonen 29. mai 1986 gitt Tynset Maskin- og Transportformidling vil på denne bakgrunn være 
overflødig og kan derfor oppheves. 
 
I henhold til forvaltningsloven § 35 første ledd litra a kan et forvaltningsorgan omgjøre sitt eget vedtak 
uten at det er påklaget dersom endringen ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot eller 
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direkte tilgodeser. Det er her tale om å gi samme parter en ny dispensasjon som omfatter samme forhold 
som gjeldende dispensasjon. Opphevelse av gjeldende dispensasjon vil derfor ikke være til skade for 
Transport- og Maskinformidling. På denne bakgrunn og med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første 
ledd litra a har Konkurransetilsynet truffet følgende vedtak: 

Prisdirektoratets vedtak av 29. mai 1986 rettet mot Tynset Maskin- og 
Transportformidling om dispensasjon fra forskrifter om konkurransereguleringer 
av priser og avanser av 1. juli 1960 § 1 oppheves.

 
Vedtaket trer i kraft straks. 
 
Klagerett 
Vedtakene kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet. Det vises for øvrig til vedlagte 
skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".  
 
 
 
  

til toppen 
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