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Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 - Oasen Gruppen AS 
 
Sammendrag: 
Oasen Gruppen AS og dets kjedemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven slik at 
kjedekontoret kan fastsette bindende priser for kjedemedlemmene på utvalgte produkter ved 
fellesannonsering. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 14. mars 2005. 
  
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 21. desember 1999 hvor De søker om forlengelse av 
dispensasjon fra konkurranseloven, gitt Oasen Gruppen AS i Konkurransetilsynets vedtak av 2. januar 
1995. Dispensasjonen gjelder for samarbeid om prisfastsettelse for utvalgte produkter ved felles 
markedsføringstiltak. 
 
Oasen Gruppen AS 
Oasen Gruppen AS er kjedekontor for medlemmene i Oasen Gruppen. Oasen Gruppen AS er eid av fire 
personer med like andeler. Disse fire personene er eiere av de fem medlemforretningene i Oasen 
Gruppen. Oasen Gruppen er en kjede hagesentre med fem medlemmer, Dalens Hagesenter, Kotengs 
Hagesenter, Landøya Hagesenter, Skajems Hagesenter og Oasen Greverud. Eier av Kotengs Hagesenter 
vil fra 1. april 2000 etablere seg med ytterligere ett hagesenter, Oasen Holmestrand Hagesenter. Det nye 
hagesenteret er under oppbygging i Holmestrand og vil i likhet med de fem øvrige hagesentre være 
kjedemedlem i Oasen Gruppen AS.  
 
De seks hagesentrene i Oasen Gruppen ønsker å samarbeide om felles markedsføringstiltak hvor felles 
priser oppgis. Prisene fastsettes av kjedekontoret representert av de fire eiere i fellesskap. Samarbeidet i 
Oasen Gruppen omfatter også framforhandling av felles innkjøpsavtaler med Oasen Gruppens 
hovedleverandører. Kjedekontoret er imidlertid ikke selv leverandør av varer. Fire av disse 
hagesentrene, Dalens Hagesenter, Kotengs Hagesenter, Landøya Hagesenter og Skajems Hagesenter 
hadde siden januar 1992 og fram til 1. januar 2000, med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav a), 
dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd, for å kunne samarbeide om priser i felles 
markedsføringstiltak.  
 
Forholdet til konkurranseloven  
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. 
 
Kjedekontoret Oasen Gruppen AS ønsker å fastsette bindende utsalgspriser for sine kjedemedlemmer 
gjennom felles markedsføringstiltak. Det forhold at prisene er å anse som bindende for 
kjedemedlemmene, innebærer at det foreligger en avtalerettslig forpliktelse mellom kjedekontoret og 
medlemmene. Det vil således være tale om en avtale om pris mellom to eller flere ervervsdrivende i 

file:///F|/Vedtak%20Avgjørelser%20Uttalelser%201998-2007%20Off.%20versjon/arkiv_2000/V2000-21.html (1 of 3) [03.05.2013 10:03:41]



Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 - Oasen Gruppen AS

strid med § 3-1 første ledd. Det kan spørres om ikke kjedekontorets fastsettelse av priser i seg selv må 
anses som et horisontalt samarbeid mellom flere ervervsdrivende, her de seks hagesentrene i egenskap 
av eiere av kjedekontoret. Tilsynet har imidlertid ikke funnet det nødvendig å ta stilling til dette da 
forholdet uansett rammes av § 3-1 første ledd siden bestemmelsen omfatter både horisontale og 
vertikale prisavtaler. 
 
Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9 
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 gi dispensasjon fra forbudene i 
konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4 dersom ett av følgende vilkår er oppfylt: 
 
a) Konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked forsterkes, 
b) det må forventes effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransereguleringen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn. 
 
Konkurransetilsynets vurderinger 
Konkurransetilsynet har i sin vurdering lagt vekt på at Oasen Gruppen møter betydelig konkurranse fra 
andre hagesentre, herunder fra andre sammenslutninger og fra annen faghandel. Ut fra de beregninger 
Konkurransetilsynet har gjort, vil Oasen Gruppen ha en samlet markedsandel i Oslo/Akershus på under 
15 pst. Konkurransetilsynet vurderer på denne bakgrunn Oasen Gruppens samarbeid til å ha liten 
betydning for konkurransen i dette markedet.  
 
Konkurransetilsynets vedtak 
Konkurransetilsynet har på denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd 
bokstav c) fattet følgende vedtak:  

Oasen Gruppen AS og dets kjedemedlemmer gis dispensasjon fra konkurranseloven 
§ 3-1 første ledd slik at kjedekontoret kan fastsette bindende priser for 
kjedemedlemmene på utvalgte produkter ved fellesannonsering. 

 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 14. mars 2005. 
 
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 
vedlagte 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 om forlengelse i god tid før dispensasjonen utløper.  
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til toppen 
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