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V2000-73 26.06.2000
Konkurranseloven § 3-9 - dispensasjon - Conrad Langaard AS
Sammendrag:
Conrad Langaard AS har fått dispensasjon fra forbudet mot leverandørregulering i konkurranseloven,
slik at selskapet kan fastsette maksimale videresalgspriser for sine grossister. Dispensasjonen gjelder fra
1. oktober 2000 til 1. oktober 2005.

Vi viser til Deres brev av 26. april i år, der De søker om dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet
ledd, slik at De kan fastsette maksimale videresalgspriser for Deres grossister.
Forholdet til konkurranseloven
I konkurranseloven § 3-1 annet ledd heter det at en eller flere leverandører ikke må fastsette eller søke å
påvirke priser, avanser eller rabatter for avtakernes salg av varer eller tjenester.
En regulering der De fastsetter maksimale videresalgspriser for Deres grossister antas å komme i strid
med § 3-1 annet ledd og er følgelig forbudt. Ifølge konkurranseloven § 3-9 kan imidlertid
Konkurransetilsynet innvilge dispensasjon dersom
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 vurdering
For å avgjøre hvilke konsekvenser reguleringen av grossistenes videresalgspriser har, avgrenses et
relevant produktmarked og et relevant geografisk marked. I denne saken er det relevante
produktmarkedet tobakksvarer, som videre kan deles inn i sigaretter, sigarer, røyketobakk, snus og skrå.
Konkurransetilsynet legger til grunn at det relevante geografiske markedet er nasjonalt.
Conrad Langaard har relativt lave markedsandeler i salg av alle tobakksproduktene. I tillegg søkes det
kun om å sette en maksimalpris. Det er grunn til å tro at det likevel er mulighet for å konkurrere på
grossistnivået. Etter Konkurransetilsynets oppfatning bidrar i tillegg konkurransen fra markedets største
aktør, J.L Tiedemanns Tobakksfabrik, til at Conrad Langaard ikke har mulighet til å utnytte
markedsmakt.
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav a), har Konkurransetilsynet fattet
følgende vedtak:
Conrad Langaard AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd, slik at selskapet
kan fastsette maksimale videresalgspriser på tobakksvarer for sine grossister.
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Vedtaket trer i kraft 1. oktober 2000 og gjelder til 1. oktober 2005.
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at De kan klage på vedtaket innen tre uker. En eventuell klage
skal stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes til Konkurransetilsynet.

til toppen
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