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Sammendrag: 
Justering av priser fastsatt i vedtak 2000-127, hvor Husfliden Tromsø AS pålegges leveringsplikt av 
stakke- og forklestoff til tromsbunaden til Elsa M. Systue 
  
 
 
 
I vedtak V2000-127 av 9. november 2000 ble Husfliden Tromsø as pålagt leveringsplikt av stakke- og 
forklestoff til Tromsbunaden til Elsa M. Systue. I vedtaket ble det også fastsatt hvilke priser Elsa M. 
Systue skulle betale for varene. Vedtaket åpner imidlertid for at Konkurransetilsynet etter søknad kan 
regulere prisene hvis Husfliden Tromsø as faktisk har foretatt innkjøp av stoffene til endrede priser, og 
hvis selskapet kan dokumentere relevante kostnader knyttet til salg til Elsa M. Systue.  
 
I brev av 12. og 28. juni 2001 har Husfliden Tromsø as påberopt seg prisregulering basert på økning i 
innkjøpspriser samt nærmere angitte kostnader. Det er dokumentert at Husfliden Tromsø as har foretatt 
innkjøp av stakke- og forklestoff til henholdsvis kroner ...(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet 
jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) og kroner ...(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet 
jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter. De nye prisene legges til grunn i dette vedtaket. 
Det er uten betydning at produsent har endret prisene så lenge Husfliden Tromsø as ikke har betalt for 
leveranser av stoff i henhold til nye priser. 
 
Husfliden Tromsø as har også fremlagt en oversikt over kostnader knyttet til videresalg av stoffene 
metervis. Det er anført at disse kostnadene samlet for hver stofftype beløper seg til kroner ....
(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter. 
Kostnadene fordeler seg på postene rentetap, husleie, strøm/oppvarming og arbeid knyttet til håndtering 
av ordren. Konkurransetilsynet finner at rentekostnader og utgifter knyttet til ordrehåndtering er 
relevante i henhold til premissene i vedtak V2000-127 og derfor berettigede. Disse utgiftene er også 
tilstrekkelig dokumentert. Samlet beløper de to postene seg til kroner ...(Forretningshemmelighet 
unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter for hver av stofftypene. Hva 
angår utgifter til husleie og strøm/oppvarming, kan vi ikke se at de på noen måte påvirkes av plikten til 
å levere stoff til Elsa M. Systue samt plikten til å håndtere systuens bestillinger. Vedtak V2000-127 
åpner ikke for generelt å overføre en del av totalkostnadene til Husfliden Tromsø as til Elsa M. Systue. 
Vedtaket gir da heller ikke hjemmel for å ta med slike kostnader.  
 
I vedtak V2000-127 fremgår det at Elsa M. Systue ved kjøp fra Husfliden Tromsø as skal ha den 
eventuelle kontantrabatt som sistnevnte har fått hos produsent. Av sakens dokumenter fremgår det at 
kontantrabatten ved siste levering var på ...(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, 
jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) prosent. Kontantrabatt trekkes fra innkjøpspris. Fratrukket rabatten blir 
innkjøpsprisene som skal legges til grunn for stakkestoff kroner ...(Forretningshemmelighet unntatt 
offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter og for forklestoff kroner ...
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(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter. I 
tillegg kommer det nevnte påslaget for rente og arbeidskostnader for hver stofftype. 
 
Nærværende vedtak endrer alene prisreguleringen i vedtak V2000-127. Endringene er basert på nye 
innkjøpspriser og dokumenterte kostnader. Den nye prisreguleringen gis tilsvarende varighet som 
vedtak V2000-127. Dersom Husfliden Tromsø as skulle foreta innkjøp av stoff til endrede priser, er det 
er imidlertid adgang for Konkurransetilsynet til å fatte nytt vedtak om prisregulering. 
 
Konkurransetilsynet fatter på denne bakgrunn følgende vedtak med hjemmel i konkurranseloven § 3-10: 
 
 
Husfliden Tromsø as skal i henhold til vedtak V2000-127 levere til Elsa M. Systue på følgende 
vilkår: 
 
· Stakkestoff til Tromsbunad, stripet svart/gul; kroner ... (Forretningshemmelighet unntatt 
offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter eks. mva.  
· Forklestoff til Tromsbunad; kroner ...(Forretningshemmelighet unntatt offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. 
fvl. § 13 første ledd nr. 2. ) per meter eks. mva. 
 
Vedtaket trer i kraft straks og gis varighet til 8. november 2005 
 
Konkurransetilsynets vedtak kan påklages innen 3 uker til Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 
De mottar vedtaket. En eventuell klage stiles til departementet, men sendes til Konkurransetilsynet. Det 
vises til vedlagte skjema om klageadgang. 
 
 
  

til toppen 
 

file:///F|/Vedtak%20Avgjørelser%20Uttalelser%201998-2007%20Off.%20versjon/arkiv_2001/V2001-65.html (2 of 2) [02.05.2013 15:08:31]


	Local Disk
	Konkurranseloven § 3-10 - Husfliden Tromsø as - Elsa M. Systue - vedtak om ny prisregulering


