
 
 
 
 

 
Postadresse: 
Postboks 8132 Dep 
0033 Oslo 

Besøksadresse: 
H. Heyerdahls gate 1 
Oslo 

Telefon: 
Telefaks: 

+47 22 40 09 00 
+47 22 40 09 99 

post@konkurransetilsynet.no 
www.konkurransetilsynet.no 

 

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.:  Vår ref.: 2003/221 
MA2-M4 471.4 

  Dato: 28.05.2003 

 
 
 
 

 Jernia ASA - midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven 
 
Vedtak V2003-37 
 
Konkurransetilsynet viser til søknad datert 5. mars 2003 fra Jernia-gruppen om forlenget 
dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1, 3-2 og 3-3. Nåværende dispensasjon utløp 17. 
desember 2002. 
 
I korthet gjelder søknaden dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 (forbud mot prissamarbeid) 
for å kunne fastsette felles priser på leveranser fra medlemmene i ProffPartner gruppen, § 3-2 
(forbud mot anbudssamarbeid) for å kunne inngi felles anbud og § 3-3 (forbud mot markedsdelig) 
for at kjeden skal kunne dele kundene mellom seg geografisk i forbindelse med rammeavtaler og 
anbud. 
 
Etter konkurranseloven § 3-9 første ledd kan Konkurransetilsynet ”ved enkeltvedtak eller 
forskrift dispensere fra forbudene i §§ 3-1 til 3-4 dersom: 

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.” 

 
For å avgjøre dispensasjonssøknaden må Konkurransetilsynet innhente og analysere en større 
datamengde. Dette er nødvendig fordi stadig nye samarbeidskonstellasjoner, kjededannelser, 
krysseierskap og fusjoner har gjort markedet uoversiktlig. Konkurransetilsynet ønsker således å 
se flere dispensasjonssøknader i sammenheng. 
 
Konkurransetilsynet har derfor med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav d 
besluttet å forlenge nåværende dispensasjoner i ett år. Det understrekes at denne dispensasjonen 
ikke vil legge noen føringer på det endelige vedtaket når Konkurransetilsynet har gjennomført sin 
markedsanalyse. Jernia ASA behøver ikke å sende ny dispensasjonssøknad når denne 
midlertidige dispensasjonen utløper hvis ikke forutsetningene for søknaden har endret seg. 
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Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 første ledd til å fastsette felles priser på leveranser i tilknytning til 
samarbeidet i Proff Partner. 
 
Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-2 til å inngi felles anbud på leveranser i tilknytning til samarbeidet i 
Proff Partner. 
 
Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-3 første ledd til å avtale markedsdeling i form av områdedeling i 
tilknytning til samarbeidet i Proff Partner. 
 
Dispensasjonen gjelder bare dersom det i anbudet eller tilbudet opplyses om hva 
samarbeidet går ut på og hvem som samarbeider. 
 
Dispensasjonen gjelder til 31. desember 2003. 
 
Det gjøres oppmerksom på at dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for 
dispensasjonen ikke lenger er tilstede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. 
 
Vedtaket kan påklages innen tre uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
administrasjonsdepartementet, men sendes Konkurransetilsynet. For øvrig vises det til vedlagte 
skjema ”melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak”. 
 
 
 
 


