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Sammendrag: 
Fargekjeden AS og medlemmene gis dispensasjon fra 
konkurranseloven  
til å samarbeide om fellesannonsering med priser.  
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 31. mars 1998 der de på vegne av Fargekjeden søker om 
dispensasjon fra konkurranseloven til å drive felles prissetting på en del produkter i forbindelse med 
felles markedsføringsaktiviteter. Tilsynet viser også til Deres samtale med inspektør den 27. mars 1998, 
og til telefonsamtale med førstekonsulent den 6. august 1998. 

Bakgrunn 

Fargekjeden ble formelt stiftet den 17. desember 1997, og består av 16 frittstående medlemmer 
vesentlig beliggende rundt Oslofjorden samt to medlemmer i Narvik. Dette er forhandlere som tidligere 
var medlemmer av Fabo AS, som har hatt dispensasjon fra konkurranseloven til å drive 
fellesannonsering.  
 
Intensjonen med kjeden er å få til et innkjøpssamarbeid for å oppnå lavere innkjøpspriser, samt å drive 
fellesannonsering. I denne forbindelse er det en fordel for medlemmene å operere med like priser. 

Forholdet til konkurranseloven 

I henhold til konkurranseloven § 3-1 er alt samarbeid om priser, avanser og rabatter som kan påvirke 
konkurransen forbudt. Fellesannonsering med priser rammes av denne forbudsbestemmelsen. 
Konkurransetilsynet kan imidlertid gi dispensasjon fra konkurranseloven  
§ 3-1 dersom minst ett av fire 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 

Medlemslisten for Fargekjeden viser at hovedtyngden av medlemmene befinner seg i Østfold. 
Konkurransetilsynet kan likevel ikke se at samarbeidet vil føre til noen bekymringsfull 
konsentrasjonsøkning i dette fylket som helhet eller i deler av dette. Fredrikstad er den eneste byen i 
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Østfold der Fargekjeden har mer enn ett medlem. Fargekjedens to medlemmer i Fredrikstad møter 
konkurranse fra omlag åtte andre forhandlere På landsbasis har kjeden en markedsandel på under tre 
prosent, og dette er ganske beskjedent.  
 
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9, bokstav c fattet 
følgende vedtak:  

Fargekjeden AS og medlemmene gis dispensasjon fra konkurranseloven  
§ 3-1, første ledd, til å samarbeide om fellesannonsering med priser.  
 
Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder frem til 6. august 2003. 

 
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom vilkårene på 
noe tidspunkt likevel skulle vise seg å ikke være oppfylt. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom 
kjeden knytter til seg nye forhandlere som er lokalisert nær eksisterende medlemmer.  
 
Dersom det skulle bli behov for dispensasjon utover 6. august 2003, må det søkes om forlengelse i god 
tid før dispensasjonen utløper. For ordens skyld legges det til at vedtaket kan påklages innen tre uker. 
En eventuell klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes til 
Konkurransetilsynet. 
 
 
  

til toppen 
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