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Kjøttbransjens Landsforbund - midlertidig dispensasjon
Sammendrag:
Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) er innvilget midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4,
jf. § 3-1, for å distribuere markedsinformasjon til sine medlemmer, herunder Norsk Kjøtts prislister på
slakt. Dispensasjonen gjelder fra 1. juli 2001 til 31. desember 2001.

Konkurransetilsynet viser til tidligere korrespondanse i sakens anledning.
Konkurransetilsynet ga i brev av 17. mars 1999 i vedtak V99-18 Kjøttbransjens Landsforbund (KLF) en
midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 slik at KLF kunne videre-distribuere Norsk Kjøtts
prislister på slakt. Den midlertidige dispensasjonen løp frem til 31. desember 1999 og ble i brev av 22.
desember 1999 i vedtak V99-92 forlenget frem til 31. desember 2000. I vedtak V2000-149 ble
dispensasjonen ytterligere forlenget frem til 31. mars 2001. De midlertidige dispensasjonene er
begrunnet i at tilsynet trengte noe tid på å avklare hvorvidt en distribusjon av Norsk Kjøtts prislister på
slakt vil være i strid med konkurranseloven § 3-1.
I brev av 24. januar 2000 informerer De tilsynet om at KLF har etablert en hjemmeside på Internett
hvor diverse markedsinformasjon, herunder markedsinformasjon om priser på skåret kjøtt fra ulike
aktører, distribueres ut til medlemmene. Etter Deres oppfatning er en slik informasjonsutveksling ikke i
strid med konkurranseloven § 3-1. For det tilfelle at tilsynet skulle være av en annen oppfatning, søker
De subsidiært om dispensasjon fra § 3-1.
I vedtak V2001-35 ble KLFs midlertidige dispensasjon for distribusjon av Norsk Kjøtts prislister på
slakt forlenget frem til 30. juni 2001, samt utvidet til også å gjelde KLFs distribusjon av annen
markedsinformasjon.
Konkurransetilsynet vil trenge ytterligere tid for å avklare hvorvidt KLFs distribusjon av
markedsinformasjon til medlemmene, herunder Norsk Kjøtts prislister på slakt, er i strid med
konkurranseloven § 3-1.
Konkurransetilsynet kan med hjemmel i krrl. § 3-9 dispensere fra konkurranseloven §§ 3-1 til 3-4. Den
midlertidige dispensasjonen gjelder for et begrenset tidsrom, slik at tilsynet finner at dispensasjonen vil
ha liten konkurransemessig betydning. Konkurransetilsynet har med hjemmel i krrl. § 3-9 bokstav c)
fattet følgende vedtak:

KLF innvilges midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for å
distribuere markedsinformasjon til sine medlemmer, herunder Norsk Kjøtts prislister på
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slakt.
Et vilkår for dispensasjonen er at KLF kun distribuerer slik informasjon og ikke på noen
måte oppfordrer sine medlemmer til å tilpasse sine priser etter de prislistene KLF
distribuerer.
Vedtaket trer i kraft 1. juli 2001 og gjelder til 31. desember 2001.

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage
stiles Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurranse-tilsynet. For øvrig vises til
vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak".
Konkurransetilsynet gjør oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutset-ningene
for dispensasjonen ikke lenger er til stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd.

til toppen
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