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V1999-58 03.09.99  
Konkurranseloven § 3-9 - Dispensasjon - Telemark Gullsmedlaug. 
 
Sammendrag: 
Telemark Gullsmedlaug søkte om dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid for 
perioden 27.09.99 til 21.11.99, slik at medlemmene i lauget kunne gjennomføre en tilbudskampanje i 
forbindelse med laugets 90-års jubileum. Søknaden er innvilget da Konkurransetilsynet mener at 
samarbeidet har liten konkurransemessig betydning. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 15. juli 1999 der De søker om dispensasjon for 
medlemmene i Telemark Gullsmedlaug, slik at disse kan gjennomføre en felles annonsekampanje med 
tilbudspriser.  
 
Telemark Gullsmedlaug er en bransjeorganisasjon hvor medlemmene er en rekke selvstendige 
gullsmedforretninger. Telemark Gullsmedlaug driver ikke selv ervervsvirksomhet.  
 
Konkurranseloven § 3-1 første ledd setter forbud mot at 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, fastsetter eller søker å påvirke priser, avanser eller rabatter. Konkurranseloven § 3-4 
setter forbud mot at sammenslutninger av ervervs-drivende fastsetter eller oppfordrer til reguleringer 
som nevnt i konkurranseloven § 3-1.  
 
Samarbeidet mellom forretningene i Telemark Gullsmedlaug i form av felles annonsekampanje der 
pristilbud blir fastsatt for alle medlemmene, antas å bli rammet av konkurranseloven § 3-4 jf. § 3-1 
første ledd. 
 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd gi dispensasjon fra 
forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4, dersom 
 
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektiviseringsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurranse-
begrensningen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn.  
 
I sin vurdering har Konkurransetilsynet lagt vekt på at samarbeidet mellom Telemark Gullsmedlaugs 
medlemmer kun er et begrenset samarbeid i en kort periode. Tilsynet finner derfor at de 
konkurransemessige virkningene av samarbeidet sannsynligvis er små. Konkurransetilsynet har derfor 
med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav c) fattet følgende vedtak: 
 
Medlemmene i Telemark Gullsmedlaug gis dispensasjon for å annonsere med felles tilbudspriser 
for et begrenset utvalg varer i forbindelse med laugets 90-årsjubileum. Vedtaket trer i kraft 27. 
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09.1999 og gis varighet til 21.11.1999.  
 
Videre vil tilsynet gjøre oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene 
for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd.  
 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 
stiles Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurranse-tilsynet.  
 
 
  

til toppen 
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