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Oversikt

 Hva er erstatning etter brudd på 
konkurranseloven?

 Hvorfor erstatning etter brudd på 
konkurranseloven?

 Privat håndheving i Europa
 Privat håndheving i Norge
 Hvordan beregne total skade?

 Kartellpris (overcharge)
 Overveltning (pass-on)
 Volumeffekt
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Hva er erstatning etter brudd på konkurranseloven?
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1. Ansvarsgrunnlag
2. Årsakssammenheng
3. Økonomisk tap



Hvorfor erstatning etter brudd på konkurranseloven?

 Aktører søker erstatning av 
egeninteresse
 Materiell erstatningsrett
 Sivilprosess

 Hensynet bak erstatningsinstituttet:
 «Reparasjon», sikre rettferdighet og 

oppreisning 
 «Prevensjon»
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Kilde: Spareglad.no



 The full effectiveness of Article 85 [101] of the Treaty and, in particular, the practical effect of the prohibition laid 
down in Article 85(1) would be put at risk if it were not open to any individual to claim damages for loss caused to him 
by a contract or by conduct liable to restrict competition.

 Indeed, the existence of such a right strengthens the working of the Community competition rules and discourages 
agreements or practices, which are liable to restrict or distort competition. From that point of view, actions for 
damages before the national courts can make a significant contribution to the maintenance of effective 
competition in the Community.

Court of Justice, Courage and Crehan, EU:C:2001:465, 26-27.

 The full effectiveness of Article 54 EEA would be put at risk if it were not open to an individual to claim damages for 
loss caused by conduct liable to restrict or distort competition.

 The existence of a right to claim damages discourages agreements or practices that are liable to restrict or distort 
competition. Actions for damages before the national courts can make a significant contribution to the 
maintenance of effective competition. The Court has therefore held that private enforcement of Articles 53 and 54 
EEA ought to be encouraged. While pursuing a private interest, a plaintiff in such proceedings contributes at the 
same time to the protection of the public interest, thereby benefitting consumers. 

 Efta Court, Fjarskipti vs Siminn, E-6/17, 29-30.

Hvorfor erstatning etter brudd på konkurranseloven?
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Hvorfor erstatning etter brudd på konkurranseloven?
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Privat håndheving i Europa

 Lovgivning
 Skadedirektivet (2014) 

 Enklere å få erstatning
 Sikre samspillet mellom offentlig og 

privat håndheving

 Veiledning og retningslinjer
 DG COMP: 

 Guidelines on overcharge (2013)
 Guidelines on passing on (2019)

 Antall saker
 […]

7



Antall erstatningssaker i EØS
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Kilde: Minds & Hearts 2018, Cartel Damages Action Study 2018 

Rød linje: 
Antall 

lempningssøknader 
i Tyskland



Antall saker i EØS – 13 land
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Antall saker i EØS – erstatning tilkjent i 9 land
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De fleste sakene er «follow-on» søksmål
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Økte priser ved kartell
Gjennomsnitt: 18 % Median: 15 %
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Erstatning tilkjennes 12 år etter overtredelsen 
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Privat håndheving i Norge

 Lovgivning
 Skadedirektivet ikke implementert…
 …men lovforslag sendt på høring i 

2015
 Behov for endringer grundig 

dokumentert i ekspertrapport  
 Antall saker

 […]
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Privat håndheving i Norge
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 Prinsippet om «full kompensasjon»:
 “Anyone who has suffered harm caused by such an 

infringement can claim compensation for actual loss (damnum 
emergens), for gain of which that person has been deprived 
(loss of profit or lucrum cessans), plus interest.”

Skadedirektivet, punkt 12.  

 Dette prinsippet er også implementert i norsk rett

Hvordan beregne total skade?
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Hvordan beregne total skade?
Komponenter: 3 rektangler
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Beregning av overpris

 Sammenligne pris over tid
 Sammenligne pris med 

annet marked
 Kostnadsbaserte 

metoder
 Regresjonsanalyser
 Simuleringsmodeller
 Andre metoder, herunder

kvalitative vurderinger
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Beregning av overpris
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Hva er overveltning?
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Overveltning tema i 40 % av sakene i EØS
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Overveltning som «sverd» eller «skjold»?
Hovedsakelig benyttet av kartelldeltager som «skjold»
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Overveltning som «sverd»
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Sakene er fra Tyskland (8) og Frankrike (2)
Overveltning ikke beregnet i noen av sakene



Hvordan beregne overveltning (pass-on)?

 “The Commission shall issue guidelines for 
national courts on how to estimate the share 
of the overcharge which was passed on to 
the indirect purchaser.” Skadedirektivet, Artikkel 16

 Hensikten er å gi nasjonale domstoler [og 
andre] veiledning om hvordan pass-on kan 
beregnes i praksis: 
 Sammendrag av rettslig utgangspunkt og kontekst
 Forklare betydningen av økonomisk teori
 Oversikt over metoder for å beregne pass-on
 Eksempler på hvilke bevis/data man trenger
 Råd om hvordan håndtere økonomiske eksperter
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EUROPEAN 
COMMISSION  

Brussels, XXX 
[…](2019) XXX draft 

 

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 

Guidelines for national courts on how to estimate the share of overcharge which was 
passed on to the indirect purchaser 



Overpris

Hvorfor har en bedrift insentiver til å videreføre kostnadsøkninger?

Volum

Etterspørsel

A

B

A: Økt profitt av 
økt pris

B: Redusert profitt
av økt prisPris

4

For å maksimere profitt: A=B

«Økt profitt av økt pris er større enn redusert profitt av økt pris»

Betyr også at: A>B*

Etter kostnadsøkning: B*<B

B*

c



Hvorfor har en bedrift insentiver til å videreføre kostnadsøkninger?

 Påvirkes faste eller variable kostnader?
 Påvirkes alle bedriftene i markedet?
 Hvor sterk er konkurransen i 

markedet?
 Hvordan er sammenhengen mellom 

pris og etterspørsel?
 Påløper det kostnader ved 

prisendringer
 (…)
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 Skadedirektivet artikkel 12-17: 
 Presumsjon for overveltning:

 Brudd på konkurranseloven som har ført til overpris
 Indirekte kunde har kjøpt fra kartellkunde 

 Nasjonale domstoler skal ha rett til å utøve skjønn:
 ”Medlemsstaterne sikrer, at nationale retter får beføjelse til efter nationale procedurer at ansætte 

skadens størrelse, hvis det er fastslået, at en sagsøger har lidt skade, men det er praktisk umuligt 
eller uforholdsmæssigt vanskeligt nøjagtigt at opgøre skaden på grundlag af de foreliggende 
beviser.” 

 Skadedirektivet artikkel 3: 
 ”Fuld erstatning skal stille en person, som har lidt skade, som om overtrædelsen af konkurrenceretten 

ikke var blevet begået”            kontrafaktisk analyse

Hvordan beregne overveltning (pass-on)?
Rettslig utgangspunkt
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Hvordan beregne overveltning (pass-on)?
Metoder for beregning – diff-in-diff – gullstandarden

Sammenligner:
over tid
mellom markeder (benchmark)

Benchmarks:
Proxy for den kontrafaktiske situasjonen
Må være

“tilsvarende" som kartellproduktet
men ikke påvirket av overtredelsen

Difference 1: hovedprodukt
infr. vs. non-infr. Period

Difference 2: sammenligning
infr. vs. non-infr. Period

Difference-in-differences (=virkning):
Difference 1 – Difference 2

Velkjent metode i konkurranseretten ved offentlig 
håndheving

28Study on the Passing-on of Overcharges (RBB/Cuatrecasas, 2016), Figure 11, p. 103.

Sammenligne markedet berørt av overtredelsen med et marked som ikke er berørt



 Nasjonale domstoler skal ha rett til å utøve skjønn
 Interne dokumenter, innsikt fra økonomisk teori og vitneutsagn kan være 

tilstrekkelig for å beregne overveltning

 “The availability of such evidence may play an important role when a court 
decides whether any, and if so which, of the methods and techniques set out 
below can be used by a party to meet the required standard of proof under 
applicable law.“ Commission’s Practical Guide on quantification of harm, para. 14

 Hvordan skjer beregningen i praksis?

Hvordan beregne overveltning (pass-on)?
Metoder for beregning – kvalitativ tilnærming
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Metoder som faktisk er benyttet ved beregning av overveltning
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Trender fra rettspraksis i EØS
Overveltning som «skjold»

 UK: Sainsbury’s Supermarkets Ltd v MasterCard 
Incorporated and Others (2016, 2018)

 NL: TenneT v ABB (2018)
 DE: MAN v City of Göttingen (2017)

 Overveltning som skjold godtas ikke når de indirekte
kundene er konsumenter
 Lite sannynlig at disse går til søksmål mot kartellet..
 ..nasjonale domstoler ser ut til å preferere overkompensasjon

fremfor underkompensasjon

 Kun overveltning i form av høyere priser som godtas
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Kartell

Kunde Kunde

Overpris C

Overveltning P



 «Gjeldene rett er ikke fullt ut i samsvar med direktivets krav, og det vil 
derfor være behov for særskilt gjennomføringslovgivning.»

NFDs høringsnotat, side 23

 Ingen presumsjon om overveltning i norsk rett
Kan reises spørsmål om indirekte kunder kan avvises fra erstatning av den 

grunn at tapet er for fjernt og avledet
Vil være nyttig å presisere at domstolens rett til å «utøve skjønn» også gjelder 

spesifikt for overveltning

Overveltning i norsk rett
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