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V2001-78 21.08.2001  
Husfliden Tromsø AS - konkurranseloven § 6-4 - vedtak om tvangsmulkt 
 
Sammendrag: 
Konkurransetilsynet har ilagt Husfliden Tromsø AS en daglig løpende mulkt. Mulktens størrelse er 
unntatt offentlighet, i henhold til offentlighetsloven og forvaltningsloven. Mulkten løper alle dager 
inntil Husfliden Tromsø AS leverer stakke- og forklestoff til Tromsbunaden i henhold til bestilling fra 
Elsa M. Systue av 1. august 2001, slik Husfliden Tromsø AS er pålagt i vedtakene V2000-127 og 
V2001-65. 
  
 
 
Vi viser til vårt varsel om tvangsmulkt av 20. juli 2001 samt øvrig korrespondanse i saken. Husfliden 
Tromsø as ikke har rettet seg etter Konkurransetilsynets vedtak V2000-127 av 9. november 2000 med 
endringsvedtak V2001-65 av 5. juli 2001. Konkurransetilsynet vil derfor treffe vedtak om tvangsmulkt 
med hjemmel i konkurranseloven § 6-4. Begrunnelse og vedtak følger nedenfor. 
 
Bakgrunn 
Den 9. november fattet Konkurransetilsynet vedtak V2000-127 om inngrep mot Husfliden Tromsø as 
med hjemmel i Konkurranseloven § 3-10: 
 
"Husfliden Tromsø AS pålegges å levere stakke- og forklestoff til Tromsbunaden til Elsa M. Systue. 
Leveringsplikten begrenser seg til 300 meter stakkestoff og 150 meter forklestoff per år. Husfliden i 
Tromsøkan ikke stille krav om kjøp av et bestemt minstekvantum per bestilling. Stoffene skal leveres i 
løpemeter. 
 
Stoffene skal leveres innen en uke etter at bestillingen er mottatt. Dersom Husfliden Tromsø as ikke har 
stoff på lager, skal de omgående gi melding til Elsa M. Systue. 
 
Levering skal foretas på følgende betingelser: 
· 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 lengde eks. mva 
 
Når Konkurransetilsynet har godkjent dokumentasjonen Husfliden Tromsø as har gitt av merutgifter 
ved transport, lager og håndtering relatert til det bestilte kvantum stoff fra Elsa M. Systue, kan disse 
merutgiftene legges til beløpene nevnt i note 9 og 10. 
 
Dersom Elsa M. Systue og Husfliden Tromsø ikke blir enige om betalingsbetingelser, fastsetter 
Konkurransetilsynet hvilke betingelser som skal gjelde mellom partene. 
 
Husfliden Tromsø as skal varsle Elsa M. Systue minst èn uke før de bestiller stakke- og forklestoff til 
Tromsbunaden hos Røros Tweed as, slik at Elsa M. Systue har mulighet til å bestille stoff som kan 
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produseres samtidig med Husfliden Tromsø as` bestilling. Husfliden Tromsø as plikter samtidig å gi 
Elsa M. Systue informasjon om hvor mye stoff de bestiller. 
 
Konkurransetilsynet kan etter en konkret vurdering omgjøre eller oppheve hele eller deler av vedtaket 
dersom markedsforholdene for stakke- og forklestoff til Tromsbunaden og for ferdigsydde 
Tromsbunader skulle endre seg. 
 
Vedtaket trer i kraft straks og gis varighet til 8. november 2005." 
 
På grunn av nye opplysninger om at Husfliden Tromsø as hadde foretatt innkjøp av stakke- og 
forklestoff til andre priser enn de som ble lagt til grunn for vedtak V2000-127, fattet 
Konkurransetilsynet endringsvedtak V2001-65, hvor prisene i vedtak V2000-127 settes opp i forhold til 
de nye innkjøpsprisene for stakke- og forklestoff: 
 
"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." 
 
Begge vedtakene er påklaget; vedtak V2000-127 er under behandling i Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, vedtak V2001-65 i Konkurransetilsynet.  
 
Endringsvedtaket V2000-127 ble fattet på bakgrunn av de opplysninger om innkjøpspris som kom frem 
etter at Elsa M. Systue den 8. mai 2001 bestilte stakke- og forklestoff hos Husfliden Tromsø as. 
Levering lot vente på seg. Den 20. juli 2001 varslet Konkurransetilsynet som nevnt over at det vurderte 
å fatte vedtak om tvangsmulkt.  
 
Vedlegg 1: Kopi av Konkurransetilsynets varsel om tvangsmulkt av 20. juli 2001 
 
Samme dag foretok Konkurransetilsynet også anmeldelse av Husfliden Tromsø as til Troms 
politikammer for brudd på de samme vedtakene. 
 
Vedlegg 2: Kopi av anmeldelse til Troms politikammer av 20. juli 2001 
 
Den 27. juli 2001 leverte Husfliden Tromsø as i henhold til bestillingen av 8. mai 2001 fra Elsa M. 
Systue. 
 
Den 1. august 2001 la Elsa M. Systue inn ny bestilling på forkle- og stakkestoff. Bestillingen ble sendt 
per telefaks.  
 
Vedlegg 3: Kopi av bestilling av forkle- og stakkestoff av 1. august 2001 
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Daglig leder i Elsa M. Systue, Elsa M. Andreassen, tok telefonisk kontakt med Husfliden Tromsø as 8. 
august 2001 for å få bekreftet at varene kunne hentes. Hun fikk kontakt med disponent i Husfliden 
Tromsø as dagen etter, og fikk da det svaret at hun måtte vente til en bestemt ansatt var tilbake fra ferie, 
kanskje enda lengre. Elsa M. Andreassen har i brev til Konkurransetilsynet av 16. august 2001 redegjort 
nærmere for innholdet i dialogen mellom henne og disponenten i Husfliden Tromsø as. 
 
Vedlegg 4: Kopi av brev fra Elsa M. Systue til Konkurransetilsynet av 16. august 2001 
 
Begrunnelse og vedtak 
Som det fremgår av ovennevnte vedtak, er Husfliden Tromsø as pålagt å levere forkle- og stakkestoff til 
regulerte priser til Elsa M. Systue. Sålenge det ikke er besluttet å gi vedtaket oppsettende virkning etter 
forvaltningsloven § 42, skal vedtaket etterleves. En klage påvirker ikke plikten til å etterleve vedtaket. 
(Se mer om dette, Eckhoff/Smith: Forvaltningsrett ( 6. utgave ) side 517.) 
 
Etter Konkurransetilsynets oppfatning foreligger det i dette tilfellet heller ikke andre forhold av 
betydning for leveringsplikten til Husfliden Tromsø as. Vedtak V2000-127 fastsetter en leveringsfrist 
på 1 - èn - uke. Det innebærer at stoffene skulle være klare til avhenting senest onsdag 8. august 2001. 
 
Det er videre på det rene at bestillingen ligger innenfor det Husfliden Tromsø as har plikt til å levere 
etter vedtaket. Plikten er oppad begrenset til 300 meter stakkestoff og 150 meter forklestoff per år. Hittil 
har Husfliden Tromsø as kun levert 20 meter stakkestoff og 10 meter forklestoff til Elsa M. Systue. 
Bestillingen av 1. august 2001 på 30 meter stakkestoff og 16 meter forklestoff går således på ingen 
måte utover leveringsplikten. 
 
Det siste spørsmålet er om det foreligger forhold som gjør det umulig eller uforholdsmessig vanskelig 
for Husfliden Tromsø as å levere i henhold til vedtaket. Hvis manglende levering skyldes at 
leveringsevnen ikke er til stede, antas det å være slik at leveringsplikten kan utskytes eller endog 
bortfalle. (Se blant annet vedtak Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 10. mai 1999: Klage over 
Konkurransetilsynets vedtak V99-8 - vedtak om tvangsmulkt - Røros Tweed) Hvis leveringsnektelsen 
er begrunnet i manglende leveringsvilje, antas derimot parten å ha brutt vedtaket. Konkurransetilsynet 
er av den oppfatning at de forhold som har kommet fram om årsakene til leveringsnektelsen fra 
Husfliden Tromsø as ikke refererer seg til manglende leveringsevne. Det må være åpenbart at 
leveringsnektelsen reelt skyldes at Husfliden Tromsø as ikke ønsker å levere til Elsa M. Systue. 
 
I brev fra Husfliden Tromsø as med bemerkninger til varsel om tvangsmulkt fremgår ikke forhold som 
gir grunn til å tro at selskapet ikke har leveringsevne. 
 
Vedlegg 5: Kopi av brev av 24. juli 2001 fra advokat Mads Iversen til Konkurransetilsynet 
 
Konkurransetilsynet vedlegger til orientering også dokumentasjon for at Husfliden Tromsø as 12. juni 
2001 hadde de aktuelle stofftypene på lager. 
 
Vedlegg 6: Kopi av brev av 12. juni 2001 fra Husfliden Tromsø as til Konkurransetilsynet  
 
Det er ingen holdepunkter for at selskapet ikke fortsatt har stakke- og forklestoff på lager, jf. passusen i 
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brevet om at ny bestilling vil skje om ca. ett år. Ovennevnte viser etter Konkurransetilsynets oppfatning 
at Husfliden Tromsø as har brutt vedtak V2000-127 og V2001-65. 
 
På denne bakgrunn og med hjemmel i konkurranseloven § 6-4 har Konkurransetilsynet fattet følgende 
vedtak: 
 
Husfliden Tromsø as ilegges en daglig løpende mulkt på kr. [forretningshemmelighet unntatt 
offentlighet jf. offvl. § 5a, jf. fvl. § 13 første ledd nr. 2]. Mulkten løper alle dager inntil Husfliden 
Tromsø as leverer stakke- og forklestoff til Tromsbunaden i henhold til bestilling fra Elsa M. 
Systue av 1. august 2001, slik Husfliden Tromsø as er pålagt i vedtakene V2000-127 og V2001-65. 
 
Vedtaket trer i kraft tirsdag 11. september 2001. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker. En klage stiles til Arbeids- og administrasjonsdepartementet, men 
sendes Konkurransetilsynet. Mulkten begynner ikke å løpe før klagefristen er ute. Dersom vedtaket om 
tvangsmulkt påklages, løper mulkten først fra vedtak i en eventuell klagesak foreligger. 
 
  

til toppen 
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