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Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd - Gullsmedene Reidar Høines,
Ole Berge og Jens Bjelland AS
Sammendrag:
Gullsmed Reidar Høines, Stavanger, gullsmed Ole Berge, Sandnes og urmaker Jens Bjelland AS,
Jørpeland gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at de ved lokale
tilbudskampanjer kan samarbeide om felles maksimale utsalgspriser på enkeltstående produkter i de
lokale mediene. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 20. desember 2005.

Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 16. november 1999 hvor De på vegne av tre forretninger
søker om dispensasjon for å kunne utgi en felles tilbudsannonse om bunadssølvet Fagersølv. Videre
vises det til telefonsamtale mellom Dem og tilsynet, senest den 26. november 1999.
De tre forretningene som søker om dispensasjon for felles tilbudsannonse er gullsmed Reidar Høines
som har forretningen i Stavanger, gullsmed Ole Berge med forretning i Sandnes og urmaker Jens
Bjelland AS på Jørpeland. Reidar Høines og Ole Berge er gullsmedforretninger og Jens Bjelland er
urmaker- og gullsmedforretning.
Forhold til konkurranseloven § 3-1
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.

Høines, Berge og Bjelland ønsker å samarbeide om bindende salgspriser på enkelte produkter i lokale
tilbudsannonser. Dette vil være en avtale om pris mellom to eller flere ervervsdrivende som er i strid
med konkurranseloven § 3-1 første ledd.
Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9
Konkurransetilsynet kan gi dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser dersom:
a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked
forsterkes,
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurranse-begrensningen,
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller
d) det foreligger særlige hensyn.
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Konkurransetilsynets vurdering
Til grunn for Konkurransetilsynets vedtak ligger en vurdering av det relevante produktmarkedet og det
relevante geografiske markedet. Produktmarkedet avgrenses med utgangspunkt i etter-spørrernes
substitusjonsmuligheter, som bestemmes av i hvilken grad etterspørrerne kan substituere seg over til
andre produkter. De tre forretningene som søker om dispensasjon har et varespekter med en rekke
produkter, blant annet smykker, bestikk og pyntegjenstander. I tillegg til dette selger også en av
forretningene ur. Produktene som selges kan ha helt forskjellig funksjon og vil ikke nødvendigvis være
nære substitutter for forbrukeren. De tre forretningene selger med andre ord produkter i en rekke
produktmarkeder.
Siden det kun er en forretning som selger ur vil det trolig ikke være noe behov for å samarbeide om
tilbudsannonser på dette produktet. I den videre vurderingen vil tilsynet derfor ikke se nærmere på
markedet for ur. For gullsmedforretninger er det imidlertid vanlig at en tilbyr et produktspekter som
spenner over flere produktmarkeder. For å kunne gjennomføre en hensiktsmessig analyse av de
konkurransemessige virkningene av forholdet det er søkt om dispensasjon for, vil tilsynet i denne saken
vurdere søknaden samlet for smykker, bestikk og pyntegjenstander. Dette uten å ta en endelig
avgrensing av det relevante markedet.
Gullsmed Reidar Høines, gullsmed Ole Berg og urmaker Jens Bjelland AS er lokalisert i Stavanger,
Sandnes og på Jørpeland. Det relevante geografiske markedet vil være avhengig av hvor langt
forbrukeren er villig til å reise for å handle produkter omsatt gjennom gullsmedforretninger. Dette
avhenger av hvilke produkter forbrukeren skal ha, hvor mange alternativer forbrukeren ønsker å vurdere
før avgjørelsen tas og preferansen for bruk av tid. I denne saken legger Konkurransetilsynet til grunn at
de tre lokale områdene Stavanger, Sandnes og Jørpeland tilhører det samme geografiske markedet.
Konkurransetilsynet legger til grunn i sin vurdering at det synes å være virksom konkurranse i det
relevante markedet. Etter de opplysningene tilsynet har fått er markedsandelen til de tre forretningene
liten. Tilsynet legger med dette til grunn at samarbeidet har liten konkurransemessig betydning.
Konkurransetilsynets vedtak
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd
bokstav c) fattet følgende vedtak:
Gullsmed Reidar Høines, Stavanger, gullsmed Ole Berge, Sandnes og urmaker Jens
Bjelland AS, Jørpeland gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd slik
at de ved lokale tilbudskampanjer kan samarbeide om felles maksimale
utsalgspriser på enkeltstående produkter i de lokale mediene.
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 20. desember 2005.
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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
vedlagt 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. Dersom det er behov
for dispensasjon utover det tidsrom som dispensasjonen er innvilget for, bes De søke som forlengelse i
god tid før dispensasjonen utløper.

til toppen
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