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prissamarbeid i Åssiden Dyreklinikk
Sammendrag:
Veterinærene tilknyttet Åssiden Dyreklinikk gis dispensasjon for å benytte klinikkens
faktureringssystem og takster innenfor klinikkpraksisen. Et samarbeid om priser kan begrense
konkurransen, og føre til økte priser. Men i dette tilfellet vurderer Konkurransetilsynet at samarbeidet
kan gi besparelser og stordriftsfordeler ved at veterinærene benytter felles lokaler, medisinsk utstyr etc.
Virksomheten knyttet til dyreklinikken kan dermed gi effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet
ved veterinærenes felles takster.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 18. november 1998 med søknad om dispensasjon fra
konkurranseloven (krrl) for å kunne benytte felles takster for veterinærtjenester i Åssiden Dyreklinikk.
Forholdet til konkurranseloven
Krrl § 3-1 første ledd forbyr ervervsdrivende når de selger varer eller tjenester, ved avtale, samordnet
praksis eller på annen måte som er egnet til å påvirke konkurransen, å fastsette eller søke å påvirke
priser, avanser eller rabatter, bortsett fra vanlig kontantrabatt. I henhold til krrl § 3-1 tredje ledd
omfatter forbudene også retningslinjer med slikt innhold. Videre omfatter forbudene både bindende og
veiledende avtaler eller ordninger.
I henhold til krrl § 3-9 kan tilsynet dispensere fra forbudene i loven dersom:
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.
Dyreklinikken markedsføres som en enhet utad, men klinikken betegnes som en samarbeidspraksis
mellom tre veterinærer. Hver veterinær inngår en standard avtale med klinikkeier der leie av lokaler,
utstyr, medisin, veterinærhonorarer, etc. er regulert. Veterinæren betegnes som selvstendig
ervervsdrivende og ansvarlig for eget regnskap. På grunnlag av disse fakta anses veterinærene tilknyttet
dyreklinikken som ervervsdrivende i konkurranselovens forstand.
Gjennom avtalen forplikter veterinæren seg til å fakturere kunden i henhold til klinikkens takster. At
veterinærene som er tilknyttet klinikken forplikter seg til å bruke felles takster, innebærer et samarbeid
mellom ervervsdrivende. Når de ervervsdrivende ikke selv fastsetter sine priser, vil dette
prissamarbeidet være egnet til å påvirke konkurransen.
Prissamarbeidet i Åssiden Dyreklinikk vil således etter tilsynets vurdering omfattes av forbudet i krr. §
3-1.
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Dispensasjonsvurderingen
I området Drammen - Hokksund befinner det seg 5 andre dyreklinikker eller énmannspraksiser innen en
en avstand fra Åssiden Dyreklinikk på ca. 10 min. med bil . Den nyeste klinikken ble etablert i januar
1999. Tilbudet av veterinærtjenester i dette området skulle tilsi at det er konkurranse mellom
veterinærene.
Et samarbeid mellom veterinærer om de priser de skal beregne til sine kunder vil i utgangspunktet være
egnet til å begrense konkurransen, noe som antas å føre til økte priser. I dette tilfellet vil samarbeidet i
dyreklinikken kunne gi besparelser og stordriftsfordeler ved at veterinærene benytter felles lokaler,
medisinsk utstyr etc. Virksomheten knyttet til dyreklinikken må således forventes å kunne gi
effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved veterinærenes felles takster. Konkurransetilsynet
mener følgelig det er grunnlag for å dispensere for prissamarbeidet med hjemmel i krrl § 3-9 b).
Tilsynet legger videre vekt på at Konkurransetilsynets forskrift av 28. november 1997, fastsatt med
hjemmel i krrl § 4-1, pålegger alle ervervsdrivende som selger sine tjenester til forbruker, å opplyse om
prisene for de tjenestene som utføres. Prisinformasjonen skal gis ved prisoppslag eller ved at prisliste er
utlagt på det stedet der tjenesten vanligvis bestilles. Denne plikten innebærer at ervervsdrivende i
kontorfellesskap i praksis vanskelig kan overholde informasjonsplikten uten at det vil virker
normerende for prissettingen.
Med hjemmel i krrl § 3-9 b) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:
Veterinærene tilknyttet Åssiden Dyreklinikk gis dispensasjon fra krrl § 3-1 for å
benytte klinikkens faktureringssystem og takster innenfor klinikkpraksisen.
Vedtaket trer i kraft straks og varer til 1. mars 2004.
Det gjøres oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for
dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. krr. § 3-9 siste ledd.
For ordens skyld gjøres det også oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Arbeids- og
administrasjonsepartementet innen tre uker fra mottakelsen av dette brev, se vedlagte melding om rett
til å klage over forvaltningsvedtak.

til toppen
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