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Konkurranseloven § 3-1 og 3-9 - Dispensasjonssøknad - "Ditt Glassmagasin" 
 
Sammendrag: 
De 15 butikkene i Ditt Glassmagasin er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i 
konkurranseloven for å gi ut felles varekatalog med felles priser. Det stilles som vilkår at medlemmene 
må stå fritt til å ta lavere priser enn de som er oppgitt i varekatalogen.  
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 9. desember 1997 hvor De på vegne av de  
15 forretningene i kjeden "Ditt Glass-magasin" søker om dispensasjon fra konkurranselovens forbud 
mot prissamarbeid i krrl. § 3-1, første ledd, slik at kjeden kan benytte varekatalog med felles priser. 
Medlemmene i kjeden står fritt til selv å fastsette prisene i sin butikk. 
 
Forholdet til konkurranseloven § 3-1 
Et slikt samarbeid med en felles varekatalog med angivelse av priser antas å bli rammet av forbudet mot 
prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1 første ledd, som forbyr samarbeid som er egnet til å påvirke 
priser og rabatter.  
 
Dispensasjon etter § 3-9 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd gi dispensasjon fra 
forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4 hvis ett av følgende kriterier er oppfylt: 
 
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurranse-reguleringen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn  
 
Tilsynets vurderinger 
Konkurransetilsynet har i sin vurdering lagt vekt på at det synes å være virksom konkurranse i markedet 
for glass, porselen og gaveartikler og at de fleste forretningene er lokalisert i forskjellige lokale 
markeder. Derfor er det rimelig å anta at samarbeidet ikke vil føre til noen vesentlig 
konkurransebegrensning. Videre vil kjedesamarbeidet sannsynligvis gi reduserte markedsførings- og 
totale driftskostnader for butikkene i kjeden. Dette kan bidra til at deltakerne i kjedesamarbeidet kan 
fremstå som mer konkurransedyktige og opptre som en slagkraftig konkurrent overfor andre store 
aktører i markedet.  
 
Vedtak 
På bakgrunn av de ovennevnte vurderinger har Konkurransetilsynet med hjemmel i § 3-9 første ledd 
bokstav a) fattet følgende vedtak:  
 
De 15 butikkene i Ditt Glassmagasin gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for å 
gi ut felles varekatalog med felles priser.  
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Som vilkår for dispensasjonen stilles at medlemmene i Ditt Glassmagasin må stå fritt til å ta 
lavere priser enn de som er oppgitt i varekatalogen.  
 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 1. april 2001.  
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 
stiles Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises til 
vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltnings-vedtak".  
 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene 
for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. Dersom det er behov 
for dispensasjon utover det tidsrom som dispensasjonen er innvilget for, bes De søke om forlengelse i 
god tid før dispensasjonen utløper.  
 
 
  

til toppen 
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