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Sammendrag: 
Konkurransetilsynet påla i februar 1998 Røros Tweed AS å levere spesialstoff til Tromsbunaden til Elsa 
M Systue. Etter klage opprettholdt Arbeids- og administrasjonsdepartementet i oktober 1998 
leveringspålegget. Bedriften utførte ikke en bestillingsordre fra klageren, og kunne ikke angi når dette 
ville bli gjort. Tilsynet fattet vedtak om at bedriften må betale en løpende dagmulkt på kr. 2.000,- per 
dag inntil ordren leveres, for å sikre at leveringspålegget ble fulgt. 
  
 
 
 
Konkurransetilsynet viser til varsel om vedtak om tvangsmulkt av 22. desember 1998, samt senere 
korrespondanse og møte i saken. Da Røros Tweed AS fremdeles ikke har rettet seg etter 
Konkurransetilsynets vedtak om inngrep av 3. februar 1998, jfr Arbeids- og 
administrasjonsdepartementets vedtak av 26. oktober 1998, ser tilsynet seg nødt til å treffe vedtak om 
tvangsmulkt med hjemmel i konkurranseloven (krrl) § 6-4. Begrunnelse og vedtak følger nedenfor. 
 
Bakgrunn 
Den 3. februar 1998 fattet Konkurransetilsynet følgende vedtak med hjemmel i krrl § 3-10 mot Røros 
Tweed AS: 

Røros Tweed AS pålegges å levere stoff til stakk og forkle til Tromsbunaden til Elsa M. 
Systue.

Leveringen skal skje på tilsvarende vilkår som til Husfliden i Tromsø. Røros Tweed AS 
kan ikke stille krav om kjøp av et bestemt minstekvantum uten Konkurransetilsynets 
samtykke.

 
Vedtaket gis varighet frem til 1. januar 2003. 
 
Vedtaket ble påklaget i brev av 4. mars 1998 av Røros Tweed AS, samt i brev av 5. mai s.å. av 
Husfliden i Tromsø. Arbeids- og administrasjonsdepartementet fant i vedtak av 26. oktober 1998 ikke 
grunnlag for å ta klagen til følge. 
 
Elsa M. Systue sendte 2. november 1998 inn en ny bestilling av stoff til stakk og forkle til 
Tromsbunaden, til Røros Tweed AS. Røros Tweed AS svarte ved brev av 20. november at det måtte 
innhentes tillatelse fra "eier" (Husfliden) og at det måtte avklares om de angitte rettighetshaverne 
(Husfliden i Tromsø og Troms Ungdomsfylking) eventuelt ville angripe Konkurransetilsynets 
avgjørelse, før produksjon kunne igangsettes. Det vises videre til at det er opptil ett års leveringstid på 
spesialordre, og at slik situasjonen er kan Røros Tweed AS ikke bekrefte leveringstid for bestilllingen. 
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I sin klage over Konkurransetilsynets vedtak gjorde Røros Tweed AS gjeldende at krrl § 3-10 ikke ga 
hjemmel til å pålegge Røros Tweed AS å iverksette produksjon eller foreta produksjontilpasninger for å 
etterkomme bestillinger fra Elsa M. Systue. Denne anførselen ble avvist av departementet. 
 
Røros Tweed AS' innsigelser 
Røros Tweed AS har i brev av 7. januar d.å. uttalt seg i anledning det varslede vedtaket om 
tvangsmulkt. Det uttales i brevet at Konkurransetilsynets vedtak er tatt til etteretning, men at bedriften 
har kapasitetsproblemer i forbindelse med spesialordre blant annet på grunn av mangel på kvalifiserte 
fagfolk. Det anføres at det er opp til ett års leveringstid på spesialstoff. 
 
I tillegg til brevet fra Røros Tweed AS har (advokaten), som representerer bedriften, kommet med en 
uttalelse i anledning det varslede tvangsmulktvedtaket. Han gjør i brev av 8. januar d.å. gjeldende at det 
ikke er grunnlag for å ilegge tvangsmulkt da det ikke foreligger noen leveringsnektelse fra Røros Tweed 
AS' side og at å ilegge Røros Tweed AS tvangsmulkt frem til levering til Elsa M. Systue skjer vil 
medføre en særbehandling av Elsa M. Systue på bekostning av øvrige kunder. 
 
Begrunnelse og vedtak 
Røros Tweed AS ble i Konkurransetilsynets vedtak pålagt å levere stakke- og forklestoff til 
Tromsbunaden til Elsa M. Systue. Leveringsplikten omfattet også plikt til å iverksette produksjon eller 
foreta produksjonstilpasninger i den grad dette er nødvendig. Da vedtaket gjelder et spesialstoff som 
kun produseres på bestilling, er plikten til å igangsette produksjon eller foreta produksjonstilpasninger 
nødvendig for at leveringsplikten skal være reell. 
 
Røros Tweed AS har til tross for vedtaket ikke levert stakke- og forklestoff til Elsa M. Systue i henhold 
til sistnevntes bestilling av 2. november 1998. Røros Tweed AS har heller ikke foretatt seg noe for å bli 
istand til å levere og bedriften har heller ikke vært istand til å sette noe tidspunkt for produksjon eller 
levering av stoffet. Dette er i strid med Konkurransetilsynets vedtak slik tilsynet og Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet har tolket det. 
 
Røros Tweed AS kan ikke stille krav om at Elsa M. Systue skal ta ut mer enn én rull (ca 60 m) pr. 
bestilling. Ved fastsettelse av meterpris, skal det tas utgangspunkt i den pris Husfliden i Tromsø 
avkreves på leveringstidspunktet, med rimelig tillegg for eventuelle lager- og kapitalkostnader. Ordinær 
kredittvurdering forutsettes lagt til grunn. 
 
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn fattet vedtak om tvangsmulkt etter krrl. § 6-4. I tråd med 
varselet om vedtak av 22. desember 1998 fastsettes dagmulkten skjønnsmessig til kr. 2000,-. Beløpet er 
fastsatt under hensyn til de konkurransemessige skadevirkningene, allmennpreventive hensyn, Røros 
Tweed AS' omsetning og forholdene for øvrig. 
 
Tvangsmulktsvedtakets ikrafttredelse er på bakgrunn av de opplysninger Konkurransetilsynet har 
mottatt av representanter fra Røros Tweed AS, satt til tre uker etter at vedtaket er fattet. Dette for å gi 
bedriften rimelig tid til å planlegge og gjennomføre produksjonen. 
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På denne bakgrunn og med hjemmel i krrl § 6-4 har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 
 
Røros Tweed AS ilegges en daglig løpende mulkt på kr. 2.000,- - to tusen -. Mulkten løper alle dager 
inntil Røros Tweed AS leverer stakke- og forklestoff til Tromsbunaden, i henhold til bestilling fra Elsa 
M. Systue av 2. november 1998, slik Røros Tweed AS er pålagt i Konkurransetilsynets vedtak av 3. 
februar 1998.  
 
Vedtaket trer i kraft fra 23. februar 1999. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Planleggings- og 
samordningdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. Mulkten begynner ikke å løpe før 
klagefristen er ute. Dersom vedtaket påklages, løper ingen mulkt før vedtak i klagesaken foreligger. 
 
  

til toppen 
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