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Midlertidig dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt
Sammendrag:
Kjøttbransjens Landsforbund innvilges midlertidig dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for å
videredistribuere Norsk Kjøtts prislister på slakt til sine medlemmer. Et vilkår for dispensasjonen er at
KLF kun distribuerer prislistene og ikke på noen måte oppfordrer sine medlemmer til å tilpasse sine
priser etter prislistene.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 5. februar 1999 der De på vegne av Kjøttbransjens
Landsforbund (KLF) søker om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven (krrl)
for å videredistribuere prislistene til Norsk Kjøtt på slakt og for å kunne fastsette veiledende priser på
skåret kjøtt. Bakgrunnen for søknaden er at maksimalprisreguleringen og Prisutvalget for kjøtt avvikles
fra og med 1. april 1999. I tillegg til å fastsette maksimalpriser på skåret kjøtt har prisutvalget for kjøtt
distribuert Norsk Kjøtts prislister på slakt til blant annet KLFs medlemmer.
KLF er en bransjeorganisasjon for kjøttbedrifter med virksomhet innen slakting, skjæring og
videreforedling. KLF organiserer de fleste kjøttbedrifter som ikke er tilknyttet Norsk Kjøtt. Norsk Kjøtt
er kjøttsamvirkets sentralorganisasjon som sammen med 9 distriktsorganisasjoner eier varemerket
Gilde.
Distribusjon av prislister på slakt
Ifølge krrl § 3-1 er det forbudt for to eller flere ervervsdrivende for salg av 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. Videre er det ifølge krrl § 34 forbudt for sammenslutninger av ervervsdrivende å fastsette eller oppfordre til reguleringer som er
nevnt i §§ 3-1 til 3-3.
I dette tilfelle er det ikke KLFs medlemmer som har ansvar for distribusjon av prislistene, og en kan
derfor ikke si at det foreligger et samarbeid mellom ervervsdrivende etter § 3-1. Det er KLF, som
medlemmenes bransjeorganisasjon, som vil organisere distribusjonen av prislistene. Det er
sammenslutningen som sådan som er ansvarlig for det som eventuelt kan anses for å være en
konkurranserettstridig prisregulering. Begrepet sammenslutning omfatter alle organisasjoner som går
under betegnelser som forening, laug, lag, interesseorganisasjon og lignende når de ivaretar
ervervsdrivendes interesser. Det er uten betydning hvordan sammenslutningen er organisert. (Se
nærmere Ot. prp. nr. 41 s 108.) KLF er en sammenslutning i lovens forstand, og krrl. § 3-4 får dermed
anvendelse.
Når det gjelder adgangen til slik distribusjon av prislister som KLF ønsker å gjennomføre står tilsynet
overfor uavklarte tolkningsspørsmål. Det vurderes blant annet om KLFs distribusjon av Norsk Kjøtts
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prislister kan anses for å være en oppfordring til prissamarbeid som rammes av krrl § 3-4 jf § 3-1. Da
det vil ta noe tid før spørsmålene er avklart, finner tilsynet imidlertid å kunne innvilge en midlertidig
dispensasjon for distribusjon av prislister på slakt.
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i krrl § 3-9 dispensere fra konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4.
Ettersom dispensasjonen gis for et begrenset tidsrom finner tilsynet at reguleringen vil ha liten
konkurransemessig betydning og har med hjemmel i krrl § 3-9 bokstav c) fattet følgende vedtak:
KLF innvilges midlertidig dispensasjon fra krrl § 3-4, jf § 3-1 for å
videredistribuere Norsk Kjøtts prislister på slakt til sine medlemmer.
Et vilkår for dispensasjonen er at KLF kun distribuerer prislistene og ikke på noen
måte oppfordrer sine medlemmer til å tilpasse sine priser etter prislistene.
Vedtaket gis gyldighet til 31. desember 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
forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf konkurranseloven § 3-9 tredje
ledd.
Når det gjelder de andre spørsmålene i søknaden, vil Konkurransetilsynet komme tilbake til disse.

til toppen
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