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Konkurranseloven § 3-9 - dispensasjon - Føyens Leker AS
Sammendrag:
Konkurransetilsynet har gitt dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid til Føyens
Leker AS, slik at selskapet kan sette en maksimalpris til forhandlerne på produktet "stikkamynter".
Dispensasjonen er gitt fordi tilsynet mener at maksimalprisreguleringen har liten konkurransemessig
betydning

Vi viser til Deres brev av 26. mai i år. De søker der om dispensasjon fra konkurranseloven slik at De
kan sette en maksimal utsalgspris for Deres produkt "stikkamyntene". Stikkamynten er en lekemynt
som er beregnet på å kaste på stikka, men den har samme vekt og kvalitet som den gamle femøringen.
Videre spør De om de kan gi forretninger eksklusiv salgsrett til produktet uten å opptre i strid med
loven.
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 sine avtakeres salg av varer eller tjenester.
En regulering der De fastsetter maksimalpriser for Deres forhandlere antas å komme i strid med § 3-1
annet ledd, og er derfor 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.
Når det gjelder eksklusive salgsrettigheter, er dette ikke i strid med konkurranselovens
forbudsbestemmelser. Utgangspunktet i norsk rett er at enhver fritt kan velge sine
forretningsforbindelser. Når De gir eksklusive salgsrettigheter kan det imidlertid føre til at De må nekte
levering til noen av de forhandlerne som ønsker å føre Deres produkt. Vi gjør derfor oppmerksom på at
Konkurransetilsynet kan gripe inn mot blant annet leveringsnektelser med hjemmel i konkurranseloven
§ 3-10 dersom tilsynet finner at leveringsnektelsen begrenser konkurransen i strid med lovens formål
om effektiv ressursbruk.
Konkurransetilsynets vurdering
For å avgjøre hvilke konkurransemessige virkninger den aktuelle prisreguleringen vil ha, må
Konkurransetilsynet ta stilling til hvilke markeder som berøres av reguleringen. Derfor avgrenses et
relevant produktmarked og et relevant geografisk marked. I dette tilfellet er utgangspunktet for
avgrensningen av det relevante produktmarkedet mynter som kan brukes til å kaste på stikka. Tilsynet
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mener at vanlige mynter i utgangspunktet kan erstatte de spesialmyntene De selger. Det må imidlertid
tas med i betraktningen at spesialmyntene kan få en samleverdi, og at vanlige mynter derfor ikke er en
fullgod erstatning for disse. Vi legger imidlertid avgjørende vekt på at dersom Deres mynter får en for
høy pris, vil kundene gå over til å kaste på stikka med vanlige mynter.
Det relevante geografiske markedet for stikkamynter bestemmes av hvor langt kundene er villige til å
reise for å kjøpe myntene. I dette tilfellet antar vi at kundene er villige til å kjøpe varen i sitt nærmiljø,
det vil si at markedene er lokale.
Konkurransetilsynet mener at det ikke er særlig god mulighet for å utnytte markedsmakt ved salg av
stikkamynter. En prisregulering slik De søker om har etter tilsynets mening derfor liten
konkurransemessig betydning. På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav
c) har tilsynet fattet følgende vedtak:
Føyens Leker AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd til å fastsette en
maksimal videresalgspris på stikkamyntene for sine forhandlere.
Dispensasjonen trer i kraft straks og varer til 26. juni 2005.
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at De kan klage på vedtaket innen tre uker etter at De har
mottatt dette brevet. En eventuell klage skal stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men
sendes til Konkurransetilsynet.
Vi gjør dessuten oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutset-ningene 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.

til toppen
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