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Konkurranseloven §§ 3-1 og 3-9 - Dispensasjon for prissamarbeid - Joh-Astor AS
Sammendrag:
Joh Astor AS er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at
medlemmene
i Joh Astor AS kan samarbeide om priser ved levering til storhusholdningskunder i
Trøndelag og sørlige Nordland.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 28. april 1998 der De på vegne av Joh-Astor AS
(tidligere Astor Grossistene AS) søker om dispensasjon fra konkurranseloven slik at
grossistene i Joh-Astor AS kan samarbeide om priser i Trøndelag og Søndre Nordland
frem til 1. november 1998.
Den forrige dispensasjonen
Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav b) fikk Astor Grossistene AS i brev av
31. mars 1995 dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd, slik at medlemmene
i Astor Grossistene AS kunne inngå avtaler om priser for hele landet. Dispensasjonen
var begrenset til avtaler som inngås mellom Astor Grossistene AS og storhusholdningskunder som trenger leveranser fra mer enn en av samarbeids-partnerne i Astor Grossistene AS.
Dette er kunder eller grupperinger av kunder som driver storhusholdnings-virksomhet på
forskjellige steder i Norge - regionale og lands-dekkende kjeder.
Det ble satt som vilkår at det i avtalene mellom Astor Grossistene AS og de enkelte medlemmer
tas inn bestemmelser som fastslår at samarbeidet om salg til kunder gjennom Astor Grossistene AS
kun omfatter samarbeid om salg av varer til regionale og landsdekkende kjeder innen
storhusholdningssektoren.
Videre ble det stilt som vilkår for dispensasjonen at Hakon Distribusjon Narvik AS ikke deltok
i samarbeidet. I brev fra Astor Grossistene av 11. april 1995 ble dette meddelt Hakon
Distribusjon Narvik AS som siden trådte ut av samarbeidet. Dispensasjonen var gyldig frem til
1. april 1998.
Endrede eierforhold
Siden den forrige dispensasjonen ble innvilget har det skjedd en rekke endringer i eierstrukturen
i de samarbeidende selskaper. Med unntak av R. Kjeldsberg AS i Trondheim er medlemmene
i Joh-Astor AS nå eierintegrert i Joh-System. Disse selskapene er nå å betrakte som datterselskap av Joh. i henhold til konkurranseloven § 3-6, slik at de ikke trenger dispensasjon.
I Trondheim skal R. Kjeldsberg AS' virksomhet fusjoneres med Asko Trondheim AS og samles
i et nytt selskap, Asko-Kjeldsberg AS. Ifølge dispensasjonssøknaden er dette selskapet stiftet
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i 1997. Det nye selskapet skal eies med 60 % av Joh og med 40 % av Kjeldsberg-gruppen AS.
På grunn av at samarbeidet i Trøndelag og sydlige Nordland først iverksettes på et noe senere
tidspunkt, søkes det imidlertid om dispensasjon for det samarbeidet som drives frem til
1. november 1998.
Forholdet til konkurranseloven § 3-1
Grossistene i Joh-Astor samarbeider om priser ved levering til storhusholdningskunder i
Trøndelag og sørlige Nordland. Etter en nærmere juridisk vurdering har Konkurransetilsynet
kommet frem til at virksomheten til R. Kjeldsberg AS i Trondheim ikke er å betrakte
som et datterselskap av Joh før R. Kjeldsberg AS' virksomhet overføres til det nye selskapet.
I telefonsamtale med tilsynet opplyste R. Kjeldsberg AS at dette
først vil skje fra 1. januar 1999. Frem til det nye selskapet blir driftsoperativt antas et samarbeid
mellom grossistene i Joh-Astor AS om priser ved levering til storhusholdnings-kunder i
Trøndelag og sørlige Nordland å være i strid med konkurranselovens forbud mot samarbeid
om og påvirkning av priser, avanser og rabatter, jf. konkurranseloven § 3-1 første ledd.
Dispensasjon etter § 3-9
Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd, kan Konkurransetilsynet gi
dispensasjon fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom ett av følgende vilkår er oppfylt:
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes,
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurranse-reguleringen,
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller
d) det foreligger særlige hensyn.
Konkurransetilsynets vurderinger og vedtak
I sin vurdering av den nye dispensasjonssøknaden har Konkurransetilsynet lagt vekt på at det nå
søkes om dispensasjon for en kort periode og at prissamarbeidet gjelder for et begrenset
geografisk område.
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav c) har Konkurranse-tilsynet
gjort følgende vedtak:
Joh Astor AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd slik at medlemmene
i Joh Astor AS kan samarbeide om priser ved levering til storhusholdnings-kunder i
Trøndelag og sørlige Nordland.
Vedtaket trer i kraft straks og gis varighet til 1. januar 1999.
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 forvaltningsvedtak".
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom
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forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd.

til toppen
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