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Dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd for sentrale rammeavtaler inngått av Statens 
forvaltningstjeneste 
 
Sammendrag: 
Statens forvaltningstjeneste har inngått leveringsavtaler med en rekke leverandører innenfor 
kontormøbler, kopieringsutstyr, papir og rekvisita, kontor- og datarekvisita og motorkjøretøyer. Disse 
avtalene innebærer at selskapene vil binde prisene til sine videreforhandlere når de selger varer i 
henhold til avtalene som er inngått med Statens forvaltningstjeneste. Dette er i strid med 
konkurranselovens forbud mot prissamarbeid. De forskjellige leverandørene har fått dispensasjon fra 
forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven slik at de kan inngå avtaler med sine videreforhandlere 
om bindende videresalgspriser som omfattes av avtaler inngått med Statens forvaltningstjeneste. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 4. januar 2000 der Statens forvaltningstjeneste på vegne av 
sine leverandører søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd for sentrale 
rammeavtaler inngått med leverandører. Videre viser tilsynet til telefonsamtaler i forbindelse med 
søknaden den 11. og 12. januar 2000. 

Bakgrunn 

Statens forvaltningstjeneste har inngått avtaler med en rekke selskaper om kjøp av kontormøbler, 
kopieringsutstyr, papir og rekvisita, kontor- og datarekvisita, kredittkorttjenester og motorkjøretøy. Med 
unntak av avtalen om kredittkorttjenester innebærer disse avtalene at selskapene vil binde prisene til 
sine videreforhandlere når de selger varer i henhold til avtalene som er inngått med Statens 
forvaltningstjeneste. For avtalen om kredittkorttjenester har Diners Club Norge AS og DnB Kort AS 
ingen videreforhandlere som omfattes av avtalen inngått med Statens forvaltningstjeneste. 

Forhold til konkurranseloven 

Konkurranseloven setter i § 3-1 andre ledd forbud mot at en eller flere leverandører av varer eller 
tjenester kan fastsette eller søke å påvirke priser, rabatter eller avanser for avtakernes salg av varer eller 
tjenester. Avtalen Statens forvaltningstjeneste har inngått med en rekke selskaper om kjøp av 
kontormøbler, kopieringsutstyr, papir og rekvisita, kontor- og datarekvisita og motorkjøretøy antas å 
være i strid med dette forbudet. 

Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9 

Konkurransetilsynet kan gi dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser dersom:

a) Konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked 
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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. 

Konkurransetilsynets vurdering og vedtak 

Konkurransetilsynet legger til grunn at avtalene er inngått etter konkurranse mellom flere leverandører. 
Selv om binding av videreforhandlernes priser isolert sett fører til en konkurransebegrensning i de 
aktuelle markedene, er det tilsynets oppfatning av konkurransen mellom leverandørene om å få avtale 
med Statens forvaltningstjeneste innebærer at konkurransen i markedet forsterkes. Samlet sett vil derfor 
konkurransen i de aktuelle markedene forsterkes. 
 
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a) har 
Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: 

EFG Wingerei AS, AS Frankering, Helland Møbler AS, HOV+DOKKA AS, HÅG 
asa, Isku Scan Office AS, Kinnarps Kontormøbler og Savo AS gis dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 andre ledd slik at selskapene kan inngå avtaler med sine 
videreforhandlere om faste rabatter på kontormøbler som omfattes av avtaler 
inngått med Statens forvaltningstjeneste. 
 
Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til avtalens utløp 31.12.2001. 
 
Ricoh Norge AS, Minolta Norway AS, Océ-Norge AS, Xerox AS, Canon Norge AS 
og Carl Emil AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd slik at 
selskapene kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om faste rabatter på 
kopieringsutstyr, papir og rekvisita som omfattes av avtaler inngått med Statens 
forvaltningstjeneste. 
 
Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til avtalens utløp 31.12.2000. 
 
Rich Andvord AS, EMO AS, Norstamp AS, Karsten Ellingsen AS og Supplies Team 
AS (tidl. Datarekvisita AS) gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd 
slik at selskapene kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om faste rabatter 
på kontor- og datarekvisita som omfattes av avtaler inngått med Statens 
forvaltningstjeneste. 
 
Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til avtalens utløp 31.12.2001. 
 
Opel Norge AS, MAN LAST OG BUSS AS, Bertel O. Steen AS, IVECO Norge AS, 
Mitsubishi Motors Co, Harald A. Møller AS, Toyota Norge AS, Th!nk Nordic AS og 
Volvo Lastebiler og Busser Norge AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 
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andre ledd slik at selskapene kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om faste 
rabatter på motorkjøretøy som omfattes av avtaler inngått med Statens 
forvaltningstjeneste. 
 
Dispensasjonen trer i kraft straks og gjelder til avtalens utløp 30.06.2002.

 
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage 
stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises 
det til vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".  
 
Konkurransetilsynet gjør videre oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom 
forutsetningen for dispensasjonen ikke lenger er til stede. Dersom det er behov for dispensasjon utover 
det tidsrom som dispensasjonen er innvilget for, bes det om at De søker om forlengelse i god tid før 
dispensasjonen utløper.  
 
 
  

til toppen 
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