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Konkurranseloven § 3-9, dispensasjon fra § 3-1; felles prisfastsettelse for Trondheim trafikkskole 
og 
Løges trafikkskole AS 
 
Sammendrag: 
Trondheim Trafikkskole (Bakke Trafikkskole, Einum & Solemsli Trafikkskole AS og Kjell Jensen 
Trafikkskole) og Løges Trafikkskole AS gis dispensasjon til å avtale og operere med like priser på 
skolenes tjenester. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev til Konkurransetilsynet i Trondheim av 20. april 1998. 
 
Trondheim Trafikkskole ble 18. mars 1998 gitt dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å kunne 
avtale og operere med like priser på de tre deltagende skolenes tjenester. Løges Trafikkskole og Kvaal 
Trafikkskole ble 10. mai 1995 gitt dispensasjon for å kunne samarbeide om tilsvarende forhold. Da 
Kvaal Trafikkskole har avsluttet sin virksomhet, ble denne dispensasjonen trukket tilbake i brev fra 
Konkurransetilsynet av 6. mai 1998.  
 
Løges Trafikkskole søker nå, sammen med bedriftene i Trondheim Trafikkskole, om dispensasjon fra 
krrl. § 3-1 for å avtale og operere med like priser på de deltagende skolenes tjenester.  
 
Forholdet til konkurranseloven  
Et samarbeid om felles priser for Trondheim Trafikkskole og Løges Trafikkskole antas å være i strid 
med konkurranseloven § 3-1. Lovens § 3-1 første ledd forbyr to eller flere ervervs-drivende for salg av 
varer eller tjenester ved avtale, samordnet praksis eller på en annen måte som er egnet til å påvirke 
konkurransen å fastsette eller søke å påvirke priser, avanser eller rabatter bortsett fra vanlig 
kontantrabatt. 
 
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) konkurransebegrensningen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn. 

Konkurransetilsynets vurdering og vedtak 
Konkurransetilsynet er kjent med at det eksisterer en rekke konkurrerende trafikkskoler i Trondheims-
området. Selv om samarbeidet vil forhindre priskonkurranse mellom deltagerne i samarbeidet, vil 
deltagerne fortsatt måtte forholde seg til resten av markedet. Etter tilsynets oppfatning kan et samarbeid 
om felles priser for Trondheim Trafikkskole og Løges Trafikkskole bidra til at de trafikkskolene som 
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deltar i samarbeidet mer effektivt kan konkurrere med andre trafikkskoler. Tilsynet er derfor av den 
oppfatning at en dispensasjon vil kunne bidra til sterkere konkurranse i dette markedet. 
 
Før en ny dispensasjon kan gis, må Konkurransetilsynet trekke tilbake den gamle dispensasjonen til 
Trondheim Trafikkskole. På grunnlag av Konkurransetilsynets vurderinger og med hjemmel i 
konkurranselovens § 3-9 første ledd bokstav a) og § 3-9 siste ledd, har tilsynet fattet følgende vedtak: 
 
Dispensasjon fra konkurranseloven av 18. mars 1998 for Trondheim Trafikkskole ved 
medlemmene Bakke Trafikkskole, Einum & Solemsli Trafikkskole AS og Kjell Jensen 
Trafikkskole trekkes herved tilbake med umiddelbar virkning.  
 
Trondheim Trafikkskole (Bakke Trafikkskole, Einum & Solemsli Trafikkskole AS og Kjell 
Jensen Trafikkskole) og Løges Trafikkskole AS gis dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 til å 
avtale og operere med like priser på skolenes tjenester. 
 
Dispensasjonen gis varighet til 29. juli 2003. 
 
Konkurransetilsynet kan trekke dispensasjonen tilbake dersom vilkårene for dispensasjonen ikke er 
oppfylt eller forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede. 
 
Konkurransetilsynets vedtak kan innen 3 uker påklages til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 
En eventuell klage stilles departementet, men sendes til Konkurransetilsynet. Det vises til vedlagte 
skjema om klageadgang.  
 
 
 
  

til toppen 
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