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Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for medlemmer av 
bygdeserviceforetak  
 
Sammendrag: 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 
til å fastsette felles veiledende priser på ulike oppdrag som utføres av medlemmene, til å samarbeide om 
andre vilkår ved anbud slik at de kan inngi felles anbud, og til å fordele innkomne oppdrag seg imellom. 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis ikke dispensasjon til samarbeid som innebærer å knytte 
tilbud i ulike anbudsinnbydelser opp mot hverandre, herunder å stille som vilkår i et anbud at man også 
blir tildelt oppdrag i andre anbudskonkurranser. 
  
 
 
Fastsatt av Konkurransetilsynet 5. januar 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om 
konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) § 3-9. 
 
§ 1  
 
Med bygdeserviceforetak menes i denne forskriften et samvirkelag med åpent medlemsskap og 
begrenset økonomisk ansvar. Medlemmene av bygdeserviceforetak er næringsdrivende. Formålet med 
bygdeserviceforetak omfattet av denne forskriften er å formidle tjenester fra medlemmene til ulike 
oppdragsgivere.  
 
§ 2 
 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 
til å fastsette felles veiledende priser på ulike oppdrag som utføres av medlemmene. Adgangen til å 
fastsette slike priser gjelder kun for oppdrag som formidles gjennom det enkelte bygdeserviceforetak til 
dets medlemmer. 
 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 3-2 til å 
samarbeide om andre vilkår ved anbud slik at de kan inngi felles anbud.  
 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra forbudet i konkurranseloven § 3-2 til å 
fordele innkomne oppdrag seg imellom. Dispensasjonen gis på betingelse av at oppdragene fordeles 
mest mulig likt mellom medlemmene, for eksempel under hensyn til den enkeltes kvalifikasjoner, 
sertifikater, tilgjengelig tid, samt at maskiner, redskap og verktøy utnyttes best mulig.  
 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til å forby at 
medlemmene tar nye oppdrag i konkurranse med laget, slik at medlemmene i disse tilfellene vil være 
utelukket fra å inngi anbud.  
 
Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis ikke dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til samarbeid 
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som innebærer å knytte tilbud i ulike anbudsinnbydelser opp mot hverandre, herunder å stille som vilkår 
i et anbud at man også blir tildelt oppdrag i andre anbudskonkurranser. 
 
§ 3  
 
Forskriften gjelder ikke for:  
a) Oppdrag som formidles gjennom et bygdeserviceforetak til andre enn medlemmer av dette 
bygdeserviceforetaket. 
b) Samarbeid mellom ulike bygdeserviceforetak. 
 
 
§ 4 
 
Dispensasjon som følger av denne forskrift kan i enkelttilfeller trekkes tilbake med hjemmel i 
konkurranseloven § 3-9 tredje ledd dersom vilkårene i § 3-9 første ledd ikke er oppfylt i det konkrete 
tilfelle. 
 
§ 5 
 
Denne forskrift trer i kraft 1. februar 2001 og gjelder til 31. desember 2010.  
 
 
 
  

til toppen 
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