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 Riks Rent Franchise AS - midlertidig dispensasjon 
 
Vedtak V2003-67 
 
Vi viser til Deres brev om av 5. mai 2003, hvor De på vegne av Riks Rent Franchise AS og 
deltagerbedriftene i Riks Rent Franchise AS søker dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) 
§ 3-1 første ledd, eventuelt krrl. § 3-4, for prissamarbeid innenfor Riks Rent Franchise AS. 
 
Riks Rent Franchise AS ble etablert 6. november 2002 av 21 vaskerier over hele landet, som en 
videreføring og formalisering av det tidligere Riks Rent Tekstiltjeneste-samarbeidet. Selskapets 
formål er, i henhold til § 3 i vedtektene, å drive virksomhet i form av konseptutvikling, inngåelse 
av rammeavtaler og innkjøpsavtaler, samt felles markedsføringstiltak. Selskapets hovedaktivitet 
vil være rettet mot segmentet hotell- og restaurantkjeder og andre storkunder. 
 
Konkurransetilsynet gav i brev av 24. november 1998 en generell dispensasjon for tilsvarende 
prissamarbeid mellom medlemsbedriftene i Riks Rent Tekstiltjeneste.1 I tillegg hadde Riks Rent 
Tekstil også før dette fått innvilget dispensasjon for prissamarbeid i forbindelse med avtaler med 
Choice Hotels Norge2 og med Rica Hotellkjeden og SAS International Hotels Norge3. 
 
Dispensasjon etter konkurranseloven § 3-9     
Etter krrl. § 3-9 1. 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 

konkurransebegrensingen, 
c) konkurransereguleringen har liten konkurransemessig betydning, eller 
d) det foreligger særlige hensyn 

 
Konkurransetilsynets saksbehandling 
Siden Konkurransetilsynet innvilget dispensasjon, har det skjedd flere endringer. Samarbeidet 
                                                      
1 Sak 98/844, vedtak nr. 98/107 av 24. november 1998.  
2 Sak 98/583, vedtak 98/37 av 27. juli 1997. 
3 Sak 95/263, vedtak av 27.juli 1995. 
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mellom de deltagende vaskeriene i Riks Rent Franchise AS har endret seg fra å være et frivillig 
samarbeid koordinert gjennom et råd, til å bli et organisert franchise-samarbeid. I tillegg har det 
skjedd endringer blant de øvrige aktører i markedet slik at konkurransesituasjonen er forandret. 
Konkurransetilsynet trenger mer tid til å vurdere om det fortsatt skal gis dispensasjon for det 
ovennevnte forhold, og innvilger derfor en midlertidig dispensasjon. Siden den midlertidige 
dispensasjonen gjelder for et begrenset tidsrom, har tilsynet kommet til at den vil ha liten 
konkurransemessig betydning. Konkurransetilsynet har derfor med hjemmel i krrl. § 3-9 første 
ledd bokstav c) fattet følgende vedtak: 
 

Vaskeriene tilknyttet Riks-Rent Franchise AS innvilges dispensasjon fra 
konkurranseloven § 3-1 første ledd slik at de kan samarbeide om prisfastsettelsen på 
tekstilrenhold og tekstilutleie til hotellkjeder. 
 
Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 31. mars 2004. 

 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker. En eventuell klage stiles til Arbeids- og 
Administrasjonsdepartementet, med sendes til Konkurransetilsynet. For øvrig vises det til 
vedlagte skjema "Melding om rett til å klage over forvaltningsvedtak". 
 
Dispensasjonen kan trekkes tilbake dersom forutsetningene for dispensasjonen ikke lenger er til 
stede, jf. konkurranseloven § 3-9 tredje ledd. 
 


