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Helseleveranser AS - Samarbeid om vilkår for frakt - Konkurranseloven § 3-1 - Avslag på søknad 
om dispensasjon 
 
Sammendrag: 
Helseleveranser AS' dispensasjonssøknad av 30. august 1999 fra konkurranseloven, for å kunne 
samarbeide med øvrige aktører i markedet om fastsettelse av vilkår for frakt av sykepleieartikler på 
blåresept avslås, fordi dette kan få uheldige konkurransemessig virkning. 
  
 
 
1. Innledning 
Konkurransetilsynet viser til brev fra Helseleveranser AS av 30. august 1999 med søknad om 
dispensasjon fra konkurranseloven (krrl) § 3-1 for å kunne samarbeide med øvrige aktører i markedet 
om fastsettelse av vilkår for frakt av sykepleieartikler på blåresept. 
 
2. Konkurranseloven  
Formålet med konkurranseloven er etter § 1-1 å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å 
legge til rette for virksom konkurranse. Krrl § 3-1 første ledd setter forbud mot at to eller flere 
ervervsdrivende samarbeider om eller påvirker priser, avanser eller rabatter. Videre setter krrl §§ 3-2 og 
3-3 forbud mot at to eller flere ervervsdrivende samarbeider om anbud eller markedsdeling. Krrl § 3-4 
setter forbud mot at sammenslutninger oppfordrer til reguleringer som er nevnt i krrl § 3-1 til § 3-3.  
 
Et samarbeid mellom aktørene i markedet om fastsettelse av vilkår for frakt av sykepleieartikler på 
blåresept vil være en avtale mellom ervervsdrivende om fastsettelse av et element i sluttprisen. Et slikt 
samarbeid vil være egnet til å begrense konkurransen i markedet fordi det enkelte apotek eller den 
enkelte bandasjist ved å delta i et slikt samarbeid vil avstå fra å fastsette en fraktpris ut fra sine 
individuelle kostnader. Etter tilsynets vurdering vil en dette samarbeidet således omfattes av forbudet 
mot prissamarbeid i krrl § 3-1 første ledd. 
 
Konkurransetilsynet kan ifølge krrl § 3-9 ved enkeltvedtak eller forskrift dispensere fra forbudene i §§ 
3-1 til 3-4 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. 

3. Konkurransetilsynets vurderinger og vedtak 

Konkurransetilsynet forstår det slik at Helseleveranser AS har ønske om å samarbeide med alle øvrige 
aktører i det relevante lokale markedet. Som nevnt antar tilsynet at det enkelte apotek eller den enkelte 
bandasjist ved å delta i et slikt samarbeid vil avstå fra å fastsette en fraktpris ut fra sine individuelle 
kostnader. Dette vil medføre en uheldig svekkelse av konkurransen i dette markedet.  
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Tilsynet har ovenfor redegjort for dispensasjonsvilkårene i krrl § 3-9. Det omtalte samarbeidet vil ikke 
etter tilsynets oppfatning kunne medføre sterkere konkurranse. Videre er det ingen "særlige hensyn" 
som kan begrunne dispensasjon i dette tilfellet. Det er heller ikke framkommet opplysninger som skulle 
tyde på at samarbeidet innebærer effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved 
konkurransebegrensningen.  
 
Det relevante markedet er relativt lite, men på grunn av at reguleringen omfatter alle aktørene i 
markedet vil virkningen i markedet være relativt stor. En kan frykte at samarbeidet også får betydning 
for konkurranseforholdene i andre produktmarkeder hvor de berørte apotek og bandasjister konkurrerer. 
Tilsynet kan derfor heller ikke se at dispensasjonskriteriet c), liten konkurransemessig betydning, er 
oppfylt.  
 
På denne bakgrunn og med hjemmel i krrl § 3-9 har tilsynet fattet følgende vedtak: 

Helseleveranser AS' dispensasjonssøknad av 30. august 1999 fra konkurranseloven 
§ 3-1 første ledd, for å kunne samarbeide med øvrige aktører i markedet om 
fastsettelse av vilkår for frakt av sykepleieartikler på blåresept, avslås. 

 
Konkurransetilsynets vedtak kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises til vedlagte skjema 
"Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".  
 
 
  

til toppen 
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