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Konkurranseloven § 3-9 - dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport 
av trevirke mellom syv virkestransportører i Valdres 
 
Sammendrag: 
Syv virkestransportører er gitt dispensasjon for å samarbeide om priser på transport av trevirke. 
  
 
 
 
Konkurransetilsynet viser til Deres brev av 3. oktober 2000 der det søkes om dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 slik at syv virkestransportører kan samarbeide om priser på virkestransport. 
 
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 fastsetter eller søker å påvirke priser.  
 
Et samarbeid om priser på virkestransport mellom ovennevnte transportører vil falle inn under forbudet 
i § 3-1, og transportørene trenger derfor dispensasjon for prissamarbeidet. 
 
Dispensasjon fra forbudene i konkurranseloven kan innvilges med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 
dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 
 
(a) konkurransereguleringen innebærer at konkurransen i vedkommende marked 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. 
 
Konkurransetilsynet legger til grunn at prissamarbeidet er nødvendig for at ovennevnte 
virkestransportører skal kunne utføre større oppdrag enn hva hver enkelt virkestransportør er i stand til, 
og for å kunne gi èn pris for oppdragene. Dette innebærer at partene i økt grad kan være en reell 
konkurrent til større aktører i markedet enn hva som er tilfelle når de opptrer separat. 
 
På bakgrunn av ovennevnte legger Konkurransetilsynet til grunn at konkurransen i vedkommende 
marked forsterkes som følge av prissamarbeidet. 
 
Konkurransetilsynet har derfor med hjemmel i konkurranseloven §3-9 første ledd bokstav a) fattet 
følgende vedtak: 
 
Virkestransportørene det er søkt om dispensasjon for innvilges dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 første ledd for å samarbeide om priser på transport av trevirke. 
 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. januar 2006. 
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Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises til vedlagt skjema 
"Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".  
 
Dispensasjonen kan trekkes tilbake tidligere dersom forutsetningene for dispensasjon ikke lenger er 
tilstede, jf konkurranselovens § 3-9 tredje ledd. Dersom det er behov for dispensasjon ut over 
utløpsdatoen, bes De søke i god tid før dispensasjonen utløper.  
 
  

til toppen 
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