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1 Innledning 

1.1 Tema 

Det er allment akseptert at når foretak starter å samarbeide i stedet for å konkurrere, vil dette 

kunne være skadelig for samfunnet1. Ved å samarbeide kan aktørene oppnå betydelig mar-

kedsmakt. Når de ikke lenger trenger å konkurrere i samme grad, vil de ha færre incentiver til 

å innovere, senke prisene eller tilby bedre tjenester2. De skadelidende er forbrukerne. Sam-

funnet opplever et effektivitetstap, fordi samfunnets ressurser som oftest kunne vært bedre 

utnyttet om foretakene hadde konkurrert mot hverandre. Av disse grunner er konkurransebe-

grensende samarbeid forbudt, jf. konkurranseloven § 10 (1). 

 

Samtidig er det også anerkjent at konkurransebegrensende samarbeid kan medføre fordeler 

ved at det leder til effektivitetsgevinster. Effektivitetsgevinster oppstår dersom samfunnets 

ressurser utnyttes mer effektivt med det konkurransebegrensende samarbeidet enn hva tilfellet 

ville vært uten samarbeidet3. Effektivitetsgevinstene kan blant annet følge av økt produksjon 

eller at kvaliteten på en vare eller tjeneste på forbedres4. Ettersom samarbeid som resulterer i 

effektivitetsgevinster antas å ha en gunstig netto effekt på samfunnet, er det på nærmere vilkår 

fastsatt et unntak fra forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven § 

10 (3).  

 

Temaet for denne oppgaven er hvor langt et konkurransebegrensende samarbeid kan gå uten 

at det rammes av lovens forbud i konkurranseloven § 10 (1). Dette vil bli belyst ved å nærme-

re analysere hvilken rolle gevinster spiller i vurderingen av § 10 (3) . 

 

Temaet er av praktisk betydning for alle foretak som tilbyr varer eller tjenester i et marked. 

Spørsmålet om hvor langt et samarbeid bør kunne gå, har også vært gjenstand for debatter i 

norske medier, særlig dersom konkurranserettslige målsettinger kommer i konflikt med andre 

                                                
1 Kolstad m. fl. (2007) s. 25. 
2 Op. Cit. s. 261. 
3 Kommisjonens retningslinjer avsnitt 33. 
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politiske mål; for eksempel har vært diskutert hvor langt forlagsbransjen skal kunne gå i å 

operere med fast priser på nye titler i bokmarkedet5.  

 

I debatten om bokloven står hensynet til kultur mot hensynet til fri konkurranse og prisdan-

nelse. Bokloven søker å ivareta ”bredde, mangfold og kvalitet i norsk litteratur”, jf. bokloven 

§ 1. Den konkurransebegrensning prissamarbeidet i bokbransjen skaper, medfører hva vi kan 

kalle en ikke-økonomiske gevinst ved at kulturen fremmes. Hvorvidt slike gevinster er rele-

vante, er et spørsmål som vil behandles inngående i denne oppgaven. 

 

Konkurranseloven § 10 lyder slik: 

 

§ 10. Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak 

(1) Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver 

form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurran-

sen, er forbudt, særlig slike som består i 

a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre  

forretningsvilkår, 

b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, 

c) å dele opp markeder eller forsyningskilder, 

d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugun-

stigere i konkurransen, 

e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter 

sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden. 

(2) Avtaler eller beslutninger som er forbudt i henhold til denne bestemmelse, skal ikke ha noen retts-

virkning. 

(3) Bestemmelsen i første ledd får ikke anvendelse på avtaler mellom foretak, beslutninger truffet av 

sammenslutninger av foretak og samordnet opptreden, som bidrar til å bedre produksjonen eller for-

delingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling, samtidig som de sikrer for-

brukerne en rimelig andel av de fordeler som er oppnådd, og uten 

a) å pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige for å nå disse mål, 

eller 

b) å gi disse foretak mulighet til å utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder. 

(4) Kongen kan ved forskrift fastsette regler for hva som skal gå inn under tredje ledd (gruppefritak). 

Konkurransetilsynet kan bestemme at et gruppefritak ikke skal være anvendelig overfor bestemte foretak i 

                                                
5 Se f eks leserinnlegg av professor Øystein Foros (NHH) og professor Erling Hjelmeng (UiO) i Da-
gens Næringsliv 29. oktober 2013, tilgjengelig på 
http://paraplyen.nhh.no/paraplyen/arkiv/2013/oktober/fastpris-u/ . 
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den utstrekning avtaler, beslutninger og samordnet opptreden har virkninger som ikke er forenlige med 

tredje ledd. 

 

Konkurranseloven § 10 (3) oppstiller med dette fire kumulative vilkår. 

 

For det første må samarbeidet «bedre produksjonen eller fordelingen av varene» eller til «å 

fremme den tekniske eller økonomiske utvikling», hovedsakelig ved at effektivitetsgevinster 

skapes6. I oppgaven vil dette kravet refereres til som gevinstvilkåret7. Selv om det ikke følger 

av ordlyden, følger det av lang og fastvarig praksis at også forbedringer i tjenester omfattes av 

avtalen. 

 

For det andre må forbrukerne oppnå en «rimelig andel av de fordeler som er oppnådd». For å 

Vilkåret vil underveis refereres til som forbrukerandelsvilkåret8. 

 

For det tredje må de konkurransebegrensende restriksjonene være «absolutt nødvendige for» å 

oppnå gevinstene. Foretakene skal ikke ha mulighet i å begrense konkurransen i større grad 

enn hva som kreves for at gevinstene skal realiseres. For det første oppstilles det et krav om 

årsakssammenheng mellom det konkurransebegrensende element i samarbeidet og de gevins-

ter som realiseres9. Dersom gevinstene kunne vært realisert uten det konkurransebegrensende 

samarbeidet, vil ikke samarbeidet være lovlig etter § 10 (3). For det andre oppstiller vilkåret et 

proposjonalitetskrav – begrensningen kan ikke være mer omfattende enn hva som kreves for å 

realisere gevinstene10. 

 

For det fjerde vil samarbeidet uansett ikke være lovlig dersom foretakene gis «mulighet til å 

utelukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder». Det spiller da ingen rolle 

hvor store gevinster samarbeidet ville medføre. Det må opprettholdes en viss restkonkurranse 

i markedet. Lovgiver anser det som viktigere å beskytte konkurranseprosessen som sådan enn 

                                                
6 Kolstad m.fl. (2007) s 297. 
7 Jeg har ikke sett terminologien «gevinstvilkåret» figurere i litteraturen. Kolstad referer kun til effek-
tivitetsgevinster som kreves etter krrl. § 10 (3), se Kolstad m.fl. (2007) s 297. Jeg mener likevel det er 
nyttig å operere med et slikt begrep, fordi det letter fremstillingen å slippe å sitere hele vilkåret.  
8 Det samme gjelder her, se fotnote 3. 
9 Whish s. 162. 
10 L.c. 
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foretakenes mulighet til å skape fordeler for samfunnet og forbrukere gjennom samarbeid11. 

Dette er begrunnet i at konkurranse betraktes som den største pådriver for innovasjon og lave 

priser. Et konkurransebegrensende samarbeid som gir anledning til å eliminere restkonkurr-

ransen i markedet, ville gitt aktørene så stor markedsmakt at konkurranseprosessen hadde blitt 

satt ut av spill. 

 

Det materielle innhold av konkurranseloven § 10 (3) er hentet fra EØS- og EU-retten12. For å 

kunne fastlegge innholdet av konkurranseloven § 10 (3), er det nødvendig å analysere praksis 

og annet rettskildemateriale knyttet til de tilsvarende bestemmelser i EØS-avtalen art. 53 (3) 

og Traktaten om den Europeiske Unions Virkeområde (TEUV) art. 101 (3). Bestemmelsene 

er identiske, og lyder i engelsk utgave: 

 

(3) The provisions of paragraph 1 may, however, may be declared inapplicable in the case of: 

– any agreement or category of agreements between undertakings, 

– any decision or category of decisions by associations of undertakings, 

– any concerted practice or category of concerted practices, 

which contributes to improving the production or distribution of goods or to promoting tech-

nical or economic progress, while allowing consumers a fair share of the resulting benefit, and 

which does not: 

 

TEUV art. 101 (3) svarer til konkurranseloven § 10 (3). Bestemmelsen er en av de eldste i det 

europeiske fellesskapet, da den har beholdt sin utforming siden vedtakelsen av Romatraktaten 

i 195713. EØS-avtalen art. 53 (3) er utformet tilsvarende. Bestemmelsen må tolkes på bak-

grunn av de rettskilder man finner i EU-retten. 

 

(a) impose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the  

attainment of these objectives;  

(b) afford such undertakings the possibility of eliminating competition in respect of a  

substantial part of the products in question.  
                                                
11 Whish s. 164. 
12 Ot.prp.nr. 6 (2003-2004) s. 224. 
13 Bestemmelsen var først å finne i Romtrakaten art. 85. Senere ble bestemmelsen flyttet til  EF-
traktaten art. 81. Ved vedtakelsen av Lisboatraktaten i 2007 ble bestemmelsen flyttet fra til TEUV art. 
101. Ved traktatendringene har ingen realitetsendring vært tilsiktet. For å forenkle fremstillingen har 
jeg byttet referansen til eldre bestemmelsene med TEUV art. 101 (3) satt i klammer. 
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Ettersom TEUV art. 101 (3) har virket i over femti år, er flere sider av rekkevidden fastlagt 

gjennom rettspraksis og Kommisjonens avgjørelser. Dette gjelder særlig kravet til at samar-

beidet ikke kan eliminere konkurransen i markedet eller være mer konkurransebegrensende 

enn hva som er nødvendig for å realisere de aktuelle gevinstene. Bestemmelsens skjønnsmes-

sige utforming skaper imidlertid fremdeles visse tolkningsproblemer. Dette gjelder særlig den 

nærmere avgrensning av kravet om at det konkurransebegrensende samarbeidet må «bedre 

produksjonen eller fordelingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske 

utvikling» og at forbrukerne skal tilkjennes en «rimelig andel» av de gevinster et samarbeid 

skaper. Ettersom ordlyden tilsvarer TEUV art. 101 (3), oppstår tilsvarende tvil rundt tolk-

ningen av krrl. § 10 (3) og EØS-avtalen art. 53. 

 

1.2 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er hvordan en skal vurdere de fordeler et konkurransebegrensende 

samarbeid medfører etter konkurranseloven § 10 (3).  

 

Som nevnt i kapittel 1.1, kan slike fordeler bestå av effektivitetsgevinster – gjennom at sam-

funnets ressurser blir utnyttet mer effektivt – og ikke-økonomiske gevinster – ved at samar-

beidet har andre gunstige virkninger for samfunnet. 

 

Vurderingen av gevinster faller i tre deler. Det knytter seg underproblemstillinger til hver av 

disse tre vurderingene. Når en skal vurdere en fordel realisert av et konkurransebegrensende 

samarbeid, må en for det første ta stilling til hvorvidt fordelen utgjør en relevant gevinst etter 

konkurranseloven § 10 (3).  Dersom man står overfor en gevinst som kan subsumeres under § 

10 (3), må man for det andre ta stilling til hvorvidt forbrukere oppnår en «rimelig andel» av 

gevinsten ved å foreta en avveining av de gevinster samarbeidet skaper for forbrukerne mot 

de ulemper konkurransebegrensningen medfører. 

 

Det knytter seg stor tolkningstvil til hvorvidt ikke-økonomiske gevinster kan tas i betraktning 

etter § 10 (3): Oppgavens viktigste underproblemstilling er hvorvidt ikke-økonomiske gevins-

ter er egnet til å «bedre produksjonen eller fordelingen av varene» eller til «å fremme den 

tekniske eller økonomiske utvikling», jf. krrl. § 10 (3).  
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Selv om konkurranseloven § 10 (3) krever at fire vilkår må være oppfylt, behandler jeg kun 

gevinstvilkåret og forbrukerandelsvilkåret. Jeg behandler således ikke vilkåret om at samar-

beidet ikke kan «pålegge vedkommende foretak restriksjoner som ikke er absolutt nødvendige 

for å nå disse mål», jf. krrl. § 10 (3) bokstav. Det anses ikke å foreligge sentrale tolkingspro-

blemer ved dette vilkåret, og det vil derfor ikke bli behandlet vilkåret i større omfang enn re-

degjørelsen under kapittel 1.1. 

 

Jeg behandler heller ikke vilkåret om at samarbeidet ikke må gi foretakene mulighet til å «ute-

lukke konkurranse for en vesentlig del av de varer det gjelder». Dette vilkåret har  ingen di-

rekte sammenheng med vurderingen av gevinster, fordi vilkåret krever en analyse av konkur-

ransesituasjonen i det eller de aktuelle markeder samarbeidet foregår i14.  

 

1.3 Definisjoner 

Fordi  samfunnsøkonomiske begreper er helt sentrale for å kunne diskutere effektivitetsge-

vinster etter § 10 (3), vil jeg i det følgende definere noen økonomiske begreper som kommer 

til å benyttes i oppgaven. 

 

Konkurranselovens formål er å fremme konkurranse for å «bidra til effektiv bruk av samfun-

nets ressurser», jf. krrl. § 1 (1). Samfunnsøkonomisk effektivitet kan beskrives nærmere ved 

hjelp av tre begreper som måler ulike aspekter av hvor effektivt samfunnets ressurser utnyttes:  

allokeringseffektivitet, produksjonseffektivitet og dynamisk effektivitet. 

 

Allokeringseffektivitet måler hvordan tilgjengelige ressurser best gjør nytte for seg til et hvert 

tidspunkt15. Allokeringseffektiviteten er høyest når ressursene allokeres til den bruk som opp-

fyller etterspørselen best16. Da vil varer og tjenester produseres i det antall samfunnet er villig 

til å betale for. I et marked med perfekt konkurranse vil ikke en produsent tjene på å  dette ved 

å øke volumet inntil markedsprisen og marginalkostnaden for en enhet er lik. Resultatet er at 

                                                
14 Whish s. 165. 
15 Kolstad m.fl. (2007) s 55 
16 Kolstad m.fl. (2007) s 54-55, Jones og Sufrin s 8. 
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alle som ønsker å kjøpe produktet for kostnaden ved å produsere varen17, kan gjøre dette. 

Hvor et marked har full allokeringseffektivitet kan ikke produsentenen tjene mer hverken ved 

å øke eller minske sin produksjon. Det skal nevnes at perfekt konkurranse, hvor full alloke-

ringseffektivitet er oppnådd innenfor et marked, baserer seg på antagelser som neppe reflekte-

rer dynamikken i ekte markeder18; at det er uendelig med kjøpere, uendelig med selgere. 

Konkurransebegrensninger minsker allokeringseffektivitet fordi resultatet som oftest er at 

prisen på en vare eller tjeneste går opp eller færre enheter vil bli produsert.  

 

Produksjonseffektivitet måler hvor effektivt innsatsfaktorer benyttes i produksjonen varer og 

tjenester gitt dagens tilgjengelige teknologi og innsatsfaktorer.19 Full produksjonseffektivitet 

oppnås når produksjonskostnadene holdes til et minimum, og resultatet er at flere varer kan 

produseres. Samfunnsøkonomisk er dette gunstig, ettersom utnyttelsen av samfunnets ressur-

ser rasjonaliseres20. Produksjonseffektivitet er derfor en forutsetning for høy allokeringseffek-

tivitet21. Produksjonseffektivitet blir også gjerne kalt indre effektivitet22, ettersom effektivise-

ringen skjer innad i foretaket. Slike effektivitetsgevinster kan for eksempel være resultatet av 

stordriftsfordeler («economics of scale») eller spesialisering i produksjonsprosessen23. Der-

som et konkurransebegrensende samarbeid øker foretakenes produksjonseffektivitet, vil sam-

arbeidet gi opphav til en type effektivitetsgevinster kalt kostnadsgevinster24. 

 

Dynamisk effektivitet beskriver i hvilken grad konkurransen i et gitt marked er egnet til å 

frembringe nye eller forbedrede varer eller tjenester. I et marked med høy dynamisk effektivi-

tet vil selskapene måtte innovere for å holde på eller vinne markedsandeler, eksempelvis i 

markedet for mobiltelefoner, hvor produktene stadig tar nye former og blir kraftigere med kun 

måneders mellomrom. Motsetningsvis vil et marked hvor innovasjon ikke er essensielt, f eks i 

markedet for råvarer, ikke ha en høy dynamisk effektivitet. Dette er avgjørende i lengden for 

velstandsutviklingen i samfunnet. Det finnes ikke like godt utviklede analysemodeller for 
                                                
17 I produksjonskostnaden inkluderes en profitt. Profitten er imidlertid ikke større enn hva som er nød-
vendig for å opprettholde produksjon og foreta de nødvendige investeringer for å holde tritt med kon-
kurransen. 
18 Whish s 7 
19 Townley (2006) s 17, Kolstad m.fl. (2007) s 54. 
20 Whish s 5 
21 Kolstad m.fl. (2007) s 55 
22 Kolstad m.fl. (2007) s 298 
23 Kolstad m.fl. (2007) s 299 flg. 
24 Op. Cit. S 298, som i stedet bruker begrepet indre effektivitet. 
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dynamisk effektivitet som for produksjonseffektivitet, fordi det er vanskelig å forutse når og 

hvordan innovasjon inntreffer25. Dette beror på mer enn bare et samfunnsøkonomisk regne-

stykke. Dersom et samarbeid medfører en dynamisk effektivitetsøkning, vil samarbeidet 

frembringe kvalitative effektivitetsgevinster. 

 

I et konkurransebegrensende samarbeid betegner ikke-økonomiske gevinster fordeler med 

samarbeidet som ikke nødvendigvis øker den samfunnsøkonomiske effektivitet, men som 

bidrar til at andre aspekter ved samfunnet utvikles. Det kan være at samarbeidet fører til at 

nye arbeidsplasser skapes, miljøet forbedres eller at folkehelsen styrkes. Ikke-økonomiske 

gevinster er således en mangeartet gruppe, og en samlebetegnelse hvor de ulike gevinstene 

har det til felles at de gagner samfunnet. 

 

1.4 Rettslig plassering 

1.4.1 Det må foreligge en konkurransebegrensning etter § 10 (1) 

Konkurranseloven § 10 (3) er en unntaksbestemmelse. Forutsetningen for at konkurranse-

loven § 10 (3) kommer til anvendelse, er at det samarbeidet mellom foretakene anses konkur-

ransebegrensende etter § 10 (1). Vurderingen av de gevinster samarbeidet skaper etter tredje 

ledd forutsetter en avveining mot den konkurransebegrensning som er identifisert etter første 

ledd. For å foreta denne avveiningen, er det nødvendig å ha en grunnleggende forståelse av 

hvilke typer samarbeid som rammes av første ledd26. I det følgende vil jeg derfor kort behand-

le vilkårene for overtredelse av § 10 (1). 

 

Første ledd fastslår at «enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammen-

slutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virk-

ning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt.» 

 

For det første må det foreligge et samarbeid mellom to eller flere uavhengige foretak27. Sam-

arbeidets formelle karakter er ikke avgjørende. Et slikt samarbeid kan være resultatet enten av 

en «avtale», «beslutning» truffet av sammenslutninger av foretak (for eksempel en bransjeor-
                                                
25 Whish s. 5. 
26 Avveiningen behandles nærmere i kapittel 3. 
27 I EU-retten er det utviklet rikholdig praksis på det såkalte foretakskriteriet. Dette vil ikke bli nærme-
re behandlet her. 
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ganisasjon), eller følge av andre former for «samordnet opptreden». Hvorvidt dette vilkåret er 

oppfylt, beror på om det foreligger en felles forståelse mellom aktørene om å erstatte konkur-

ranse med en form for samordning av sine aktiviteter28.  

 

Dersom samarbeidet ikke er formalisert ved skriftlig avtale, vil dette ofte være begrunnet i et 

ønske om å unndra samarbeidet notoritet da de gjerne vil ha som «formål» å begrense konkur-

ransen, se neste avsnitt. Slike samarbeid er ikke egnet til å fanges opp av unntaksbestemmel-

sen i § 10 (3) da de sjelden genererer tilstrekkelige med effektivitetsgevinster. Det praktiske 

for samarbeid som er lovlige etter § 10 (3) er derfor at de er formalisert ved skriftlig avtale. 

Som regel er det ikke avtalen som sådan som strider mot § 10 (1), men et enkelt vilkår i avta-

len som skaper problemer (for eksempel et vilkår om eksklusivitet eller minstepris). 

 

For det andre må samarbeidet enten ha til «formål eller virkning» å begrense konkurransen, jf. 

§ 10 (1) første punktum. Hvorvidt samarbeidet har til «formål» å begrense konkurransen, må 

avgjøres etter en tolkning av avtalens innhold sett i lys av foretakenes handlinger29. Det er 

derfor ikke nødvendig å påvise at foretakenes intensjoner med samarbeidet er å begrense kon-

kurransen, men hvor dette kan påvises, er det en presumsjon for at vilkåret er oppfylt. Det har 

i praksis etter hvert utviklet seg en del typetilfeller for når en avtale har som «formål» å be-

grense konkurransen30; disse er oppregnet i § 10 (1) bokstav a til e (som blant annet inklude-

rer kartellvirksomhet), uten at listen er ment å være uttømmende. Dersom et konkurransebe-

grensende formål med samarbeidet kan påvises, er det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt 

samarbeidet har en konkurransebegrensende «virkning»31. 

 

For å kunne avdekke hvorvidt samarbeidet har en konkurransebegrensende «virkning», er det 

normalt nødvendig å foreta en markedsanalyse, som innebærer at det må vurderes hvorvidt 

samarbeidet fører til at konkurranseforholdene i markedet endres32. Dette vil først og fremst 

bero på hvorvidt det oppstår et tap i allokeringseffektivitet. En slik vurdering vil i stor grad  

måtte basere seg på en samfunnsøkonomisk analyse; det faller utenfor oppgavens tema å re-

                                                
28 Se Kolstad m.fl. (2007) 232. 
29 Se Retningslinjene avsnitt 21-22. 
30 Retningslinjene avsnitt 22-23. 
31 Se Kolstad m.fl. (2007) s 271. 
32 Retningslinjene avsnitt 27. 
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degjøre  nærmere for denne vurderingen. Et allokativt effektivitetstap vil typisk oppstå der-

som samarbeidet fører til økte priser eller dårligere kvalitet på en vare eller tjeneste33. I slike 

tilfeller vil samfunnets ressurser bli utnyttet mindre effektivt enn dersom samarbeidet tenkes 

borte. For en utførlig gjennomgang av hvordan slike analyser gjøres, henvises det til Kommi-

sjonens retningslinjer for henholdsvis vertikale og horisontale samarbeidsavtaler34. 

 

For det tredje er det satt krav til at konkurransebegrensningen må være merkbar. Konkurran-

seloven § 10 (1) kommer ikke til anvendelse på bagatellmessige begrensninger av konkurran-

sen35. Kravet er ment å spare domstolene og Konkurransetilsynet fra å etterforske bagatell-

messige konkurransebegrensninger og slik at de heller kan fokusere på de avtaler som faktisk 

har merkbare skadelige effekter.36 Kravet har sin opprinnelse i EU-retten. I saken Völk mot 

Vervaecke C 5/69 ble det uttalt at for at konkurransebegrensningen skal være merkbar, må 

samarbeidet ha en direkte eller indirekte, aktuell eller potensiell innvirkning på handelen slik 

at den kan hindre målet om fri konkurranse i det felleskapets indre marked.37 Saken gjaldt en 

eksklusiv distribusjonsavtale mellom produsent av vaskemaskiner og en belgisk distributør av 

hvitevarer. Vaskemaskinprodusenten hadde en markedsandel på 0,6 prosent i Belgia. Mar-

kedsandelen var kun på 0,08 prosent i det indre markedet. Markedsandelen var så liten at den 

ikke kunne anses å true det fellesskapsrettslige målet om fri konkurranse. 

 

1.4.2 Rettskildebildet 

For å tolke konkurranseloven § 10 (3), må man forholde seg til rettskildefaktorer fra tre retts-

ordener: Norsk rett, EØS-retten og EU-retten, henholdsvis med utgangspunkt i konkuranse-

loven § 10 tredje ledd, EØS-avtalen art. 53 tredje ledd og  TEUV art. 101 tredje ledd. For hver 

av bestemmelsene knytter det seg avgjørelser med relevans for krrl. § 10 (3). 

 

Det er nødvendig å ta stilling til hvordan disse bestemmelsene forholder seg til hverandre.  

EØS-retten er gjort til norsk rett ved lov EØS-loven § 1, og skal ha forrang ved motstridstil-
                                                
33 Odudu (2006) s 104. 
34 Se Guidelines on vertical restraints Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on 

the Functioning of the European Union to horizontal co-operation agreement. 
35 Se konkurranseloven ot.prp. s 225 om merknader til § 10 hvor det uttales at det må innfortolkes et 
tilsvarende vilkår om at konkurransen må påvirkes merbart som det finnes i EU/EØS-retten. 
36 Kolstad m.fl. (2007) 288 
37 Se engelsk utgave av dommen side 302 «Grounds of Judgement avsnitt 5/7» 
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feller, jf. EØS-loven § 2. Konkurranseloven trådde i kraft 1. mai 200438. Et av hovedformåle-

ne med loven var å tilpasse de norske konkurransereglene til EU/EØS-rettsreglene. 

 

Avgjørelser fra Kommisjonen og EU-domstolene utgjør mesteparten av rettskildematerialet 

som har betydning for tolkingen av konkurranseloven § 10 (3). Da EU-retten være toneangi-

vende for tolking og anvendelse av den norske regelen. Hvor det eksisterer tilfeller hvor nors-

ke rettskilder skulle peke i en annen retning enn EU/EØS-rettslige kilder, vil dette behandles 

underveis. Jeg vil derfor ta utgangpsunkt i EU-rettens rettskilder ved drøftelse av de ulike 

problemstillinger som reiser seg i oppgaven. 

 

1.5 Videre disposisjon 

Kapittel 2 redegjør for hvile kategorier gevinster som er relevante etter gevinstvilkåret. Det 

overordnede spørsmåål er hvilke gevinster som er egnet til «å bedre produksjonen eller forde-

lingen av varene eller til å fremme den tekniske eller økonomiske utvikling», jf. krrl. § 10 (3).  

 

I kapittel 2.2 redegjøres det for effektivitetsgevinster. Dette er gevinster som etter sikker rett 

er relevante etter krrl. § 10 (3). I kapittel 2.2.1 gjennomgås kostnadsgevinster. I kapittel 2.2.2 

behandles kvalitative effektivitetsgevinster.  

 

Hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante etter krrl. § 10 (3), og i såfall hvilke ikke-

økonomiske gevinster som er relevante, redegjøres for i kapittel 2.3. Det hersker stor usikker-

het om løsningen av dette spørsmålet. Da problemstillingen krever en grundig analyse av 

rettskildene, kommer fremstillingen i all hovedsak til å konsentrere seg om dette punkt. 

 

Kapittel 3 behandler vilkåret om forbrukerne må sikres en «rimelig andel» av de gevinster 

som er gjennomgått i kapittel 2. Her vil det redegjøres for hvordan gevinstene identifisert i 

kapittel 2 skal vurderes opp mot den begrensning av konkurransen som et samarbeid medfø-

rer. Kun de gevinster som forbrukerne får en «rimelig andel» av skal veies opp mot konkur-

ransebegrensningen. Kapittelets overordnede spørsmål er hvordan vurderingen av gevinstene i 

denne sammenheng foretas.  

 
                                                
38 Jf. krrl. § 35, se kgl. res. 5 mars 2004 nr. 479. 
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I kapittel 3.1 gjennomgås hva som menes med «forbrukerne». Dette er nødvendig for å identi-

fisere hvem som skal nyte av gevinstene.  

 

I kapittel 3.2 gjennomgås hva som ligger i «rimelig andel». Dette er en sentral del av vurde-

ringen av gevinster. Dette vil bli gjennomgått for hver av de kategorier gevinster som anses 

relevant etter behandlingen i kapittel 2. 

 

Kapittel 4 konkluderer oppgaven. Her vil det gis en oppsummering av de funnene oppgaven 

har gjort, og det vil antydes hvilken betydning gevinstvurderingen ahr for de samarbeidende 

aktørene. 

 

2 Gevinstvilkåret  

2.1 Effektivitetsgevinster 

Etter krrl. § 10 (3) kan effektivitetsgevinster være et resultat av en forbedring i «produksjonen 

eller fordelingen av varene» eller den «tekniske eller økonomiske utvikling». Disse begrepene 

er ikke ment å forstås som alternative vilkår; det er passusen som helhet som utgjør et vilkår. 

Dersom et samarbeid medfører en rekke effektivitetsgevinster, er det den samlede effekten av 

gevinstene som skal vurderes39. Det er derfor er ikke avgjørende om en effektivitetsgevinst 

subsumeres under en forbedring i «produksjonen» eller «den tekniske […] utvikling». Etter-

som gevinstvilkåret tar sikte på å dekke alle effektivitetsgevinster, diskuterer Kommisjonen 

og ESA effektivitetsgevinster under en inndeling i kostnadsgevinster (om samarbeid som gir 

økt produksjonseffektivitet) og kvalitative effektivitetsgevinster (om samarbeid som øker den 

dynamiske effektivitet). Jeg kommer til å benytte tilsvarende inndeling. Dette kun er et 

spørsmål om rettslig systematikk, og har således ingen materiell betydning40.  

 

Da bestemmelsen har virket lenge i EU-retten, er hva som kvalifiserer til å være effektivitets-

gevinster stort sett avklart. Dette utelukker selvsagt ikke at subsumsjonen i den enkelte sak 

kan være vanskelig, da komplekse samfunnsøkonomiske analyser under omstendighetene kan 

                                                
39 Kommisjonens retningslinjer 71 
40 Olav Kolstad opererer f eks med begrepene indre og dynamisk effektivitet, se Kolstad m.fl. (2007) 
298 og 318. Disse kategoriene tilsvarer Kommisjonsens inndeling i kostnadsgevinster («cost efficien-
cies») og kvalitative effektivitetsgevinster («qualitative efficiencies»), se retningslinjene avsnitt 59.  
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være påkrevet for å avdekke de effektivitetsgevinster som det aktuelle samarbeid frembring-

er41. 

 

2.1.1 Kostnadsgevinster 

Kostnadsgevinster er et resultat av at produksjonseffektiviteten økes. En bedre utnyttelse av 

ressursene innebærer at varen eller tjenesten kan fremstilles billigere. Kostnadsgevinster er 

relevante gevinster fordi lavere produksjonskostnader er egnet til å «bedre produksjonen eller 

fordelingen av varene», jf. krrl. § 10 (3).  

 

Likevel utgjør ikke enhver bedriftsøkonomisk kostnadsbesparelse en relevant effektivitetsge-

vinst i konkurranselovens forstand. Samarbeidet må resultere i «objektive» fordeler. For at 

kostnadsgevinster skal oppstå, må den bedriftsøkonomiske kostnadsbesparelsen også føre til 

samfunnsøkonomiske besparelser42. Dette ble først slått fast i saken Consten & Grundig43. 

 

Consten og Grundig gjaldt en konkurransebegrensende ekslusiv distribusjonsavtale. Grundig, 

et tysk elektronikkfrima, inngikk en avtale med Consten, en fransk forhandler for en del elekt-

roniske artikler. Kontrakten bandt Consten seg til å kjøpe et visst antall produkter hvert år, til 

å promotere produktene, og til å utføre reperasjoner og annet garantiarbeid. Videre forpliktet 

Consten seg til ikke å selge lignende produkter egnet til å konkurrere med Grundigs produkter 

omfattet av kontrakten, mot at Grundig avsto fra å levere sine produkter til andre forhandlere i 

Frankrike. På grunn av Constens eksklusive distribusjonsrett ble konkurransen mellom frans-

ke leverandører på Grundig-produkter eliminert. En annen fransk forhandler hadde likevel fått 

tak i Grundig-produkter via utenlandske forhandlere og solgte produktene billigere enn Con-

sten. Kommisjonen fant avtalen konkurransebegrensende og kunne ikke se at TEUV art. 101 

(3) kunne gjøre unntak her. Saken ble anket til EU-domstolen, hvor et av punktene var hvor-

vidt avtalen forbedret fordelingen av varene. Det var ikke tilstrekkelig at avtalen ga fordeler 

for Consten og Grundig. Kommisjonens avgjørelse ble opprettholdt av EU-domstolen, som 

uttalte at: 

 

                                                
41 Av denne grunn er det derfor gitt adgang til å sette gruppeunntak for å lette vurderingen av visse 
typer effektivitetsgevinster, jf. krrl. § 10 (4). 
42 Kolstad m.fl. (2007) 299 
43 Forente saker 56 og 58/64, Sml. 1966 s. 299. 
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«navnlig kan man ikke gå ud fra, at en hver fordel, som aftalen medfører for aftaleparternes 

produktions- og salgsvirksomhed, udgør en sådan forbedring [av fordelingen av varene] … en 

sådan subjektiv metode, hvor vedbegrebet »forbedring« bestemmes efter de særlige omstæn-

digheder idet på gældende kontraktforhold, svarer ikke til artikel [TEUV art. 101 (3)]’s mål 

sætning … den må navnlig medføre mærkbare objektive fordele, som kan opveje de ulemper for 

konkurrencen, der følger heraf.»44 

 

At kostnadsbesparelsene samtidig må gi samfunnsøkonomiske gevinster, medfører at bespa-

relser som følger av at samarbeidet gir foretakene markedsmakt ikke anses som relevante ge-

vinster etter krrl. § 10 (3). Foretakene har markedsmakt dersom de har en slik markedsandel at 

de ensidig kan sette gjennom sin vilje i markedet45. Dersom markedsmakten eksempelvis gir 

de samarbeidende aktørene et forhandlingsovertak i møte med sine levandører slik at prisen 

på innsatsfaktorene senkes, vil ikke slike prisreduksjoner anses som relevante effektivitetsge-

vinster.46 I et slikt tilfelle vil riktignok produksjonskostnadene synke, og fra foretakenes 

standpunkt vil de forbedrede innkjøpsbetingelsene innebære en «forbedring av produksjo-

nen».47 Men ingen gevinst i objektiv forstand vil oppstå, da samarbeidet kun fører til en om-

fordeling av det samfunnsøkonomiske overskuddet — ikke en samfunnsøkomisk besparel-

se48. Formålet med å tillate kostnadsgevinster er jo å oppmuntre til en effektivisering av res-

sursene innad i det enkelte foretak, og de lavere priser er jo ikke foranlediget av økt produk-

sjonseffektivitet49. 

 

Derimot vil for eksempel stordriftsfordeler («economics of scale») kunne gi kostnadsgevins-

ter ved at produktene eller tjenestene typisk blir billigere å produsere eller å distribuere. Ek-

sempelvis kan man tenke seg to at to bokforhandlere begge eier en trailer hver som de bruker 

til å distribuere bøkene sine til lokale kunder. Hver trailer er vanligvis kun lastet halvfullt. 

Forlagene beslutter å samarbeide om å distribuere varene sine, med den effekt at konkurran-

sen i markedet for bokleveranser reduseres. Likevel vil kostnadene forbundet med å levere en 

                                                
44 Se s 260-261 av avgjørelsen. 
45 Kolstad m.fl. (2007) s 39 
46 Retningslinjene avsnitt 49 og fotnote 44: «Cost savings and other gains to the parties that arise from 
the mere exercise of market power do not give rise to objective benefits and cannot be taken into ac-
count». Kolstad m.fl. (2007) 312. 
47 Retningslinjene paragraf 49. 
48 Kolstad m.fl. (2007) 299 
49 Sml. tilsvarende betraktninger i Kolstad m.fl. (2007) 104-105. 
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bok nesten halveres fordi foretakene kan dele på utgiftene av å betale én trailersjåfør trailer i 

stedet for to. Kostnadsbesparelsene som skyldes at foretakene kan fylle alle bøkene i én trai-

ler, kan tenkes å forsvare at konkurransen i markedet for levering av bøker begrenses, forut-

satt at de resterende vilkårene i konkurranseloven § 10 (3) er oppfylt50. 

 

Spesialiseringsavtaler er en annen type samarbeid som er egnet til å frembringe kostnadsge-

vinser. Som betegnelsen antyder, innebærer slike samarbeid en spesialisering av produksjo-

nen: det foretas en arbeidsfordeling mellom foretakene knyttet til produksjonen av en eller 

flere varer eller tjenester. Slike avtaler vil ofte medføre en begrensning av konkurransen, fordi 

det vil være mindre konkurranse på fremstillingen av her innsatsfaktro eller hvert produkt. 

Likevel kan de kostnadsgevinster som en spesialiseringsavtale frembringer føre til samarbei-

det er lovlig etter § 10 (3).   

 

En spesialiseringsavtale kan utformes flere måter. Én måte kan være å la foretak A produsere 

standardvarianten av et produkt, mens foretak B og C hver produserer spesialiserte varianter 

av produktet51. Kostnadsgevinstene vil bestå i at produksjonsanleggene til hvert foretak kan 

ensrettes, slik at produksjonen kan foregå i et større volum slik at produktet blir billigere å 

produsere.  

 

Man kan også tenke seg at foretakene spesialiserer fremstillingen av innsatsfaktorer. Til illus-

trasjon kan man tenke seg at sykkelprodusenter hver for produserer sykler fra bunnen av. De 

inngår en spesialiseringsavtale, hvor sykkelprodusent A påtar seg å produsere hjul, kjettinger 

og girsystem for begge foretak, mens sykkelprodusent B tilsvarende påtar seg å produsere 

karosseriet, setet og håndtak. Deretter monterer hver sykkelprodusent syklene selv til ulike 

modeller. Likevel vil konkurransen hva gjelder hver sykkeldel begrenses som følge av spesia-

liseringsavtalen. Ved at hver produsent konsentrerer seg om å produsere kun noen få sykkel-

deler, vil man oppnå kostnadsgevinster fordi delene kan produseres i et større volum og såle-

des vil prisen for hver sykkeldel synke. Således kan konkurransebegrensningen likevel være 

lovlig gitt at de andre vilkårene etter § 10 (3) er oppfylt. Fordi slike samarbeid er godt egnet 

                                                
50 Se lignende eksempel i retningslinjene 66. 
51 Se Kolstad m.fl. (2007) 307 
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til å medføre effektivitetsgevinster, er spesialiseringsavtaler blitt gitt gruppeunntak på nærme-

re vilkår i forskrift til krrl. § 10 (4)52. 

 

Ovenfor har det blitt gjennomgått to typer samarbeid som er egnet til å skape kostnadsgevins-

ter. Et samarbeid kan imidlertid effektivisere foretakenes tjenestetilbud eller vareproduksjon 

på uttallige måter, og det ligger i sakens natur at det ikke er mulig å oppregne alle et samar-

beid kan føre til besparelser som er egnet til å utgjøre kostnadsgevinster.  

 

Felles for alle kostnadsgevinster er imidlertid at de kostnadsbesparelser som oppnås med kon-

kurransebegrensningen også må gi samfunnsøkonomiske besparelser. Dersom dette er tilfel-

let, vil samarbeidet være lovlig, gitt at de andre vilkårene i krrl. § 10 (3) er oppfylt. 

 

2.1.2 Kvalitative effektivitetsgevinster 

Kvalitative effektivitetsgevinster er et resultat ved at nye eller forbedrede produkter eller tje-

nester slippes på markedet. Gjennom kunnskap, innovering og nye produksjonsteknikker har 

man har funnet en bedre måte å utnytte de tilgjengelige ressurser på53. Kvalitative effektivi-

tetsgevinster øker den dynamiske effektiviteten54, og fremmer derfor den «tekniske eller øko-

nomiske utvikling», jf. krrl. § 10 (3). 

 

I prinsippet kan enhver kvalitetsforbedring føre til en kvalitativ effektivitetsgevinst. Det må 

bero på en konkret vurdering hvorvidt noe utgjør en forbedring. Vurderingstemaet må på 

samme måte som for kostnadsgevinster være hvorvidt de kvalitative forbedringene utgjør 

«mærkbare objektive fordele», jf. Consten og Grundig. Forbedringene kan gjelde varen eller 

tjenesten selv, eller andre aspekter foretakenes tilbud, som for eksempel distribisjonssystemet, 

teknisk assistanse eller garantivilkår.   

 

                                                
52 Blant annet er det satt krav til at de samarbeidende partenes samlede markedsandel ikke overstiger 
20 % i noe relevant marked, jf. Forskrift om anvendelse av konkurranseloven § 10 tredje ledd på visse 
grupper av spesialiseringsavtaler § 3. (FOR-2012-04-20-343). 
53 Kolstad m.fl. (2007) 68 
54 Se nærmere kapittel 1.3 Definisjoner. 
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En viktig kilde til kvalitative effektivitetsgevinster er forsknings- og utviklingsavtaler55 

(F&U-avtaler). I slike samarbeid er hovedformålet til de involverte foretakene å frembringe 

ny kunnskap og legge grunnlaget for utvikling av nye eller forbedrede tilbud. Dette gjøres ved 

å slå sammen de ressurser de hver for seg ville brukt til å drive forskning og utvikling. De 

færreste F&U-avtaler har konkurransebegrensende virkninger og faller således ikke inn under 

krrl. § 10 (1). Forskning og utviklingsavtaler kan likevel virke konkurransebegrensende ved at 

en del av incentivene foretakene har til å innovere forsvinner dersom de starter å samarbeider 

om å frembringe ny kunnskap i stedet for å konkurrere om dette. Videre kan F&U-samareidet 

gi partene viktig innsikt i hverandres forretningsdrift. Dette kan kan lede til koordinering av 

foretakenes virksomhet utenfor F&U-samarbeidet56. Likevel kan konkurransebegrensende 

F&U-samarbeid føre til ny kunnskap som foretakene ikke på egenhånd hadde hatt mulighet til 

å forske frem; en konsolidering av de ressurser foretakene bruker på forskning og utvikling 

kan under omstendighetene være en nødvendig forutsetning for å «fremme den tekniske … 

utvikling», jf. krrl. § 10 (3).  

 

En rekke samarbeid vil medføre både kvalitative effektivitetsgevinster og kostnadsgevinster. 

Disse vil ofte forekomme i samspill. Man kan for eksempel tenke seg at en spesialiseringsav-

tale ikke bare gjør det mulig for foretakene å produsere en vare i større kvanta, men av samme 

grunn også forbedre varens kvalitet: fordi produksjonskostnadene synker, blir det mulig for 

foretakene å benytte materialer av høyere kvalitet i produksjonen som de ikke hadde hatt råd 

til dersom ikke samarbeidet ikke hadde vært gjennomfør. Kvalitative effektivitetsgevinster 

kan også føre til kostnadsbesparelser. Innovasjoner i produksjonteknikken kan øke den pro-

duktive effektivitet ved at et produkt kan fremstilles langt billigere, slik for eksempel samle-

båndteknikken gjorde for bilproduksjonen da den ble introdusert på starten av 1900-tallet57. 

 

2.2 Ikke-økonomiske gevinster 

2.2.1 Innledning 

Ovenfor har det blitt redegjort for kostnadsgevinster og kvalitative effektivitetsgevinster. 

Sammen utgjør disse kategoriene effektivitetsgevinster som gir samfunnsøkonomiske forde-
                                                
55 Det er gitt gruppefritak for F&U avtaler ved forskrift av 20. April 2012 nr. 342 
56 Guidelines on the applicability of Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European 
Union to horizontal co-operation agreements avsnitt 121.  
57 Kommisjonens retningslinjer 64 
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ler. Kostnadsgevinster og kvalitative effektivitetsgevinster er derfor relevante ved vurderingen 

av et konkurransebegrensende samarbeid etter krrl. § 10 (3).  

 

I det følgende skal det redegjøres for hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante etter 

krrl. § 10 (3). 

 

Til illustrasjon kan man tenke seg at flere fastfood-restauranter inngår et samarbeidhvor fore-

takene bestemmer seg for å samordne størrelsen på porsjonene de tilbyr kundene sine58. De 

bestemmer seg for å redusere prisen og størrelsen på porsjonene sine tilsvarende. Samarbeidet 

fører til at viktige egenskaper ved mattilbudet samordnes. Dette kan ha konkurransebegren-

sende virkninger. Foretakenes motivasjon er imidlertid at kundene skal få bedre helse: fordi 

hurtigmat er usunt, vil de minskede porsjonene føre til bedre helse for kunder som spiser på 

slike steder jevnlig. At prisen blir minsket noe, kan kanskje i seg selv kompensere for den 

begrensning av konkurransen som oppstår, selv om også dette vil være usikkert. Spørsmålet 

er om fastfood-restaurantene også kan argumentere for samarbeidets lovlighet ved å påpeke at 

samarbeidet er egnet til å bedre helsen, jf. krrl. § 10 (3). 

 

Bestemmelsens EU-rettslige motstykke, TEUV art. 101 (3), har av professor Phedon Nicolai-

des blitt betegnet som «the least understood component of the EC competition policy»59. 

Blant teoretikere pågår det en debatt om hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante for 

vurderingen av lovligheten av et konkurransebegrensenede samarbeid. 

 

I dette kapittelet vil jeg redegjøre for bakgrunnen for den debatten som nå pågår i europeiske 

konkurranserettsmiljøer60. Deretter vil jeg i kapittel 2.2.2 gjennomgå en del av de prinsipielle 

synspunkter denne debatten har avfødt. I kapittel 2.2.3 behandler jeg det rettskildematerialet 

av betydning for spørsmålet for å forsøke å gi et svar på problemstillingen de lege lata.  

 

                                                
58 Se tilsvarende eksempel i Colomo, Ibanez 561. 
59 Se Nicolaides, P. på side 123  
60 Senest 29. januar 2014 ble det holdt en debatt om ikke-økonomiske hensyn under et seminar om 
effektivitetsforsvaret etter krrl. § 10 (3), arrangert av Bergen Center for Competition Law and Econo-
mics, et forum opprettet av Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Forelesningsplansjene 
ligger ute på http://beccle.no/files/2014/01/BECCLE-seminar-29-1-2014-alle.pdf . 
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Da det primært er EU-rettslige kilder som gir de vesentlige tolkingsbidrag for spørsmålet om 

relevans etter konkurranseloven § 10 (3), vil jeg i det følgende forholde meg til den norske 

bestemmelsens motstykke i EU-retten, TEUV art. 101 (3), for deretter å behandle hvorvidt 

tolkingen av TEUV art. 101 har tilsvarende gyldighet for konkurranseloven § 10 (3). 

 

Den britiske professorene Okheoghene Odudu og Robert Whish hevder at den korrekte løs-

ningen er å tolke TEUV art. 101 (3) snevert, slik at bare økonomiske effektivitetsgevinster 

kan tas i betraktning. Tilsvarende finnes det flere forfattere som argumenterer for en bred for-

tolkning av art. 101 (3) med plass for ikke-økonomiske hensyn i vurderingen, slik Christopher 

Townley og Suzanne Kingston har gjort i sine bøker61. I Norge holder Olav Kolstad i boken 

Norsk Konkurranserett bind I døren på gløtt62. 

 

Foranledningen for debatten er den såkalte moderniseringsprosessen. På 1990-tallet utviklet 

det seg etter hvert et stort behov for å modernisere europeisk konkurranserett.63 Etter den da-

gjeldende notifiseringsordningen hadde Kommisjonen enekompetanse til å treffe avgjørelser 

etter EF-traktaten art. 81 (3)64, nå avløst av TEUV art. 101 (3). Ordningen innebar at selskap-

ene måtte notifisere Kommisjonen om avtaler de hadde inngått som potensielt ville medføre 

begrensninger på konkurransen. Det var da opp til Kommisjonen å godkjenne denne avtalen.  

  

Det var ressurskrevende for Kommisjonen å behandle alle notifiseringene. Det ble derfor 

igangsatt en modernisering av regelverket, hvor en rekke prosessuelle endringer ble innført 

ved vedtakelsen av rådsforordning 1/2003. Med moderniseringen fikk Kommisjonen en mer 

tilbaketrukket rolle ved at notifiseringsregimet ble opphevet. Ved ikrafttredelsen av rådsfor-

ordning 1/2003 ble det selskapenes ansvar å påse at deres avtaler var i samsvar med gjeldende 

                                                
61 Se Odudu: The Wider Concerns of Competition Law (2010) i Oxford Journal of Legal Studies 
 og Whish: Competition law (2012), som begge er tilhengere av en streng fortolking av TEUV art. 
101. For motsatt perspektiv, se bl.a. Kingston: Greening EU Competition Law and Policy (2011) og 
Townley: Is there (Still) Room for Non-Economic Arguments in Article 10 TEUV Cases? i Aims and 
Values in Competition Law (2013). 
62 Kolstad m.fl. (2007) s. 320, hvor de noterer seg at relevansen til ikke-økonomiske hensyn «vanske-
lig helt kan utelukkes». 
63 Se Odudu (2009) s. 600. 
64 Se Rådsforordning 17/1962 art. 4-9. 
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konkurranseregler65. Endringene var ment å frigjøre Kommisjonens ressurser til å etterforske 

de mest graverende bruddene på konkurransereglene, særlig kartellsamarbeidene66. 

 

I forbindelse med ikrafttredelsen av rådsforordning 1/2003, utarbeidet Kommisjonen nye ret-

ningslinjer for TEUV art. 101 (3)67. Retningslinjene ble utarbeidet for å veilede europeiske 

foretak samt nasjonale domstoler og konkurransemyndigheter. Kommisjonens retningslinjer 

er relevante for EØS68. ESA har utformet tilsvarende retningslinjer med identisk ordlyd69. 

Kommisjonens synspunkt er at formål som forfølges av andre traktatbestemmelser kun kan tas 

i betraktning i den grad de kan subsumeres under vilkårene i TEUV art. 101 (3): 

 

« Goals pursued by other Treaty provisions can be taken into account to the extent that they can 

be subsumed under the four conditions of [TEUV art. 101 (3)].»70 

 

Videre uttaler Kommisjonen at TEUV 101 (3) tar sikte på å dekke alle objektive økonomiske 

effektivitetsgevinster71. Som diskutert i kapittel 2.2, består disse av kostnadsgevinster og kva-

litative effektivitetsgevinster. Uttalelsene må også ses på bakgrunn av Kommisjonens ytringer 

i White Paper on modernization, hvor den fastslo at formålet til TEUV art. 101 (3) er: 

 

«to provide a legal framework for the economic assessment of restrictive practices and not to al-

low application of the competition rules to be set aside because of political considerations.»72  

 

De overstående uttalelsene har ført til at flere ledende konkurranserettsjurister tolker Kommi-

sjonen slik at de ønsker å begrense anvendelsen av ikke-økonomiske hensyn73. I denne for-

                                                
65 Fortalen rådsforordning 1/2003 avsnitt 1-4. 
66 Townley (2013) 176 
67 Communication from the Commission 2004/C 101/08: Guidelines on the application of Article 
81(3) of the Treaty 
68 Kunngjøring fra ESA 2007/EØS/42/01 avsnitt C (fortalen). 
69 Se Retningslinjer for anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53. nr. 3, 2007/EØS/42/01. Da ordlyden 
er lik, vil jeg  i det følgende forholde meg til Kommisjons retningslinjer. 
70 Kommisjonens retningslinjer avsnitt 42. Min utheving. 
71 Kommisjonens retningslinjer avsnitt 59 
72 Commission programme no 99/027 avsnitt 57 (s. 23)  
73 Se Whish (160): «It is absolutely clear from the Commission’s … Guidelines that it intends Article 
101(3) to be applied according to the narrow approach based on economic efficiency», Townley 
(2006) s 87 «the Commission now advocates the exclusive goal of consumer welfare and an efficient 
allocation of resources for [art. 101 TEUV]» og (2013) s 160. Se også Paul Lugard og Leigh Hancher i 
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bindelsen har Chris Townley karakterisert innføringen av rådsforordning 1/2003 som en tro-

jansk hest på grunn av den mulighet kommisjonen grep til å gi et tolkningsbidrag på et avgjø-

rende tidspunkt: «Inside hid an army of Commission officials poised to reinterpret art. 101’s 

substance because of the new procedural landscape.»74 

 

Hvorvidt Kommisjonens uttalelser kan tolkes i den retning at den søker å avskjære ikke-

økonomiske gevinsters relevans, er likevel ikke uten videre gitt. Et slikt standpunkt gir i alle 

fall ikke Kommisjonen uttrykk for eksplisitt, da den åpner for at ikke-økonomiske hensyn kan 

tas i betraktning så langt slike hensyn kan subsumeres under gevinstvilkåret, se sitatet oven-

for. Man kan likevel spørre seg hvor mye som egentlig blir igjen av de ikke-økonomiske ge-

vinstene i vurderingen dersom de må subsumeres under et vilkår som i følge Kommisjonen 

forutsetter en økonomisk vurdering. I så fall kan man kun ta i betraktning ikke-økonomiske 

argumenter dersom de er egnet til å gis et økonomisk uttrykk, for eksempek slik at en gevinst 

for miljøet vil være relevant i den grad det medfører en reduksjon i strøm eller bensinkostna-

der. Dette kan representere en strengere tolkning enn hva tidligere rettspraksis og kommi-

sjonspraksis gir uttrykk for (som jeg gjennomgår i kapittel 2.2.3.3).  

 

Debatten om har blitt avfødt en rekke prinsipielle argumenter så vel som argumenter de lege 

lata. Før jeg gjennomgår de aktuelle rettskildene, vil jeg drøfte fordeler og ulemper ved å tilla-

te ikke-økonomiske fordeler i bestemmelsen på prinsipielt grunnlag. 

 

2.2.2 Prinsipielle synspunkter 

Det er flere hensyn som taler for at konkurranseloven TEUV art. 101 (3) skal tolkes snevert. 

Odudu beskriver videre forutberegneligheten før moderniseringsprosessen som mangelfull, 

grunnet uklarhet i hvilke overordnede mål felleskapsrettslig konkurranserett skulle fremme. 

Dette problemet ble forverret av en inkosekvent håndhevelse av TEUV art. 101 (3): saker med 

tilnærmet like økonomiske paramatre kunne få ulike utfall, tilsynelatende betinget av hvem 

som dømte i saken75. Odudu hevder at det er enklere å vurdere en avtales innvirkning på for-

                                                                                                                                                   
ECLR 2004 s 418: «[The Guidelines] appears to impose a slightly stricter test than under past Com-
mission practice». 
74 Townley, Cristopher: “Which goals count in article 101 TEUV? Public policy and its discontents» i 
 European Competition Law Review Issue 9 (2011) s 441. 
75 Odudu (2009) s. 600. 
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brukervelferden enn på ikke-økonomiske faktorer. (Odudu synes i denne sammenheng å ut-

trykket forbrukervelferd som et mål på den samfunnsøkonomiske effektivitet.76). Fordi vurde-

ringen da vil være basert på samfunnsøkonomisk ekspertise, vil det være lettere å forutse og 

etterprøve myndighetenes skjønnsutøvelse slik at foretakenes samarbeid holder seg innenfor 

rettslige rammer. Til dette kan det invendes at man ikke helt kan unngå skjønnsbaserte vurde-

ringer selv om kun samfunnsøkonomisk effektivitet skulle være eneste relevante mål etter 

TEUV art. 101 (3)77; en vurdering av kvalitative effektivitetsgevinster vil jo til en viss grad 

inneholde skjønnsmessige elementer, se kapittel 2.1.2. 

 

Richard Whish og David Bailey fremhever at dette er et poeng som har fått en økt betydning 

etter at rådsforordning 1/2003 innførte en desentralisert håndhevelsesstruktur78. Ettersom 

håndhevelsen deles mellom nasjonale domstoler og konkurransemyndigheter og overnasjona-

le organer (henholdsvis ESA og EFTA-domstolen for EØS-avtalen, Kommisjonen og EU-

domstolene for TEUV), nødvendiggjør hensynene til rettsenhet at samarbeid kun bør bedøm-

mes på bakgrunn samfunnsøkonomiske effektivitetsbetraktninger79. 

 

Odudu konkluderer også med at konkurranseretten neppe vil være egnet til å gjennomføre 

andre politiske målsettinger, all den tid det synes bedre å legge slike rettsregler til andre retts-

områder80; eksempelvis kan man i stedet for å presse miljørettslige vurderinger inn i TEUV 

art. 101 (3) heller vedta en miljørettslig bestemmelse som uttrykkelig regulerer forholdet til 

konkurranseretten. I fravær av slike regler, er det grunn til å spørre seg om det bør være dom-

stolenes og konkurransetilsynenes oppgave å ta disse målsettingene i betraktning81. 

 

Det er imidlertid også flere reelle hensyn som begrunner en vid tolkning av tredje ledd. Først 

og fremst bør det tas i betraktning at EU ikke utelukkende har til formål å fremme konkurran-

sen i fellesmarkedet82. EU har utviklet seg fra kun å være et økonomisk samarbeid til også å 

                                                
76 Odudu s 601. 
77 Odudu (2006) s 172 
78 Whish s 160 
79 Whish s 160. 
80 Odudu (2009) 613  
81 Odudu (2006) s 172 
82 Townley (2006) s 13 
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ha en «sosial funksjon»83, hvor en rekke formål skal ivaretas. Hvorvidt konkurranseretten på 

en slik måte bør isoleres fra andre politiske målsettinger som f. eks. et rent miljø, økt sys-

sellsetting og bevaring av nasjonal kulturarv er et betimelig spørsmål, all den tid effektiv kon-

kurranse kun er en av flere målsettinger med EU84. Slik bør det være adgang også til å legge 

vekt på ikke-økonomiske hensyn dersom sterke reelle hensyn i den konkrete sak gjør seg 

gjeldende.  

 

Disse overstående argumentene er imidlertid de lege ferenda. I det følgende vil jeg ta stilling 

til spørsmålet de lege lata. 

 

2.2.3 Er ikke-økonomiske gevinster relevante?  

2.2.3.1 Drøftelsens struktur 

De følgende kapitler diskuterer hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante. Kapittel 

2.2.3.6. drøfter deretter hvilke ikke-økonomiske gevinster som eventuelt er relevante: selv om 

man skulle komme til at ikke-økonomiske gevinster kan tas i betraktning, betyr ikke nødven-

digvis det at alle ikke-økonomiske gevinster er relevante. Snarere bør man tvert i mot kreve 

positive holdepunkter for at en ikke-økonomisk gevinst kan tas i betraktning, all den tid man 

har beveget seg utenfor kjerneområdet av krrl. § 10 (3) og de tilsvarende bestemmelser i 

EØS/EU-retten, som utgjøres av effektivitetsgevinster.  

 

Kapittel 2.2.3.6, som behandler hvilke ikke-økonomiske gevinster som eventuelt er relevante, 

søker derfor å identifisere de ikke-økonomiske gevinstene som har tilstrekkelig rettslig fun-

dament til å kunne tas i betraktning ved vurderingen av et konkurransebegrensende samar-

beid. Dette rettslige grunnlaget vil nødvendigvis variere alt etter hvilken ikke-økonomisk ge-

vinst man skal ta stilling til. 

 

Det kan innvendes at denne disposisjonen til en viss grad vil føre til en dobbeltbehandling, 

ettersom rettskildene som danner grunnlaget for diskusjonen om hvorvidt ikke-økonomiske 

gevinster overhodet er relevante, også vil være av betydning for spørsmålet om hvilke ikke-

økonomiske gevinster som er relevante. Likevel har jeg valgt å behandle spørsmålet generelt 

                                                
83 C-319-07 P avsnitt 58 
84 Kolstad m.fl. (2007) s 320 
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for alle ikke-økonomiske gevinster i første omgang, fordi visse sider av spørsmålet om rele-

vans egner seg for en felles behandling.  

 

Alt i alt har jeg funnet at denne disposisjonen letter fremstillingen i størst mulig grad.  

 

2.2.3.2 TEUV art. 101 (3) og EØS-avtalen art. 53 

Det vil som tidligere nevnt tas utgangspunkt i EU-retten ved løsningen av spørsmål om rele-

vans. Forholdet til konkurranseloven § 10 (3) vil bli behandlet.  

 

Problemstillingen er om konkurransebegrensende avtaler som medfører ikke-økonomiske 

gevinster «bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne» eller «fremme 

den tekniske eller økonomiske udvikling», jf. TEUV art. 101 (3) (dansk utgave).  

 

Ordlyden synes å trekke i retning av en økonomisk bedømmelse all den tid referansene til 

produksjon, distribusjon og utvikling av teknologien og økonomien henviser til en økonomisk 

kontekst. Dette trekker i retning av at ikke-økonomiske gevinster ikke kan tas i betraktning 

ved vurderingen av konkurransebegrensende samarbeid. På den andre utelukker ikke ordlyden 

at ikke-økonomiske gevinster kan spille en rolle; ordlyden er vid nok til å inkludere ikke-

økonomiske hensyn.  

 

Fordi både TEUV og EØS-avtalen er gyldig på hvert medlemslands språk, er ordlyden uansett 

kun et utgangspunkt. I det følgende vil praksis fra Kommisjonen og EU-domstolen gjennom-

gås. 

 

2.2.3.3 Praksis fra EU/EØS-organer 

Fra Kommisjonen og EU-domstolene finnes det fra 70-tallet frem til ikrafttredelsen av råds-

forordning 1/2003 flere avgjørelser hvor det ikke-økonomiske gevinster har blitt tatt i betrakt-

ning i vurderingen om det konkurransebegrensende samarbeid er lovlig85. Så vidt vites, har 

                                                
85 Se for eksempel sak 6/72, Europemballage avsnitt 24, sak 26/76, Metro I avsnitt 43, sak 42/84 Re-
mia avsnitt 42, sak 209/78, Van Landewyck SARL, avsnitt 176 og 182, sak T-190/98 Matra 
(Ford/Volkswagen) avsnitt 109-10, og sak T-528/93 Métropole Télévision avsnitt 118. Det vil henvi-
ses nærmere til rettspraksis under gjennomgangen av ulike ikke-økonomiske gevinster i kapit-
tel 2.2.3.6. 



25 

 

heller ikke EFTA-domstolen eller EFTAs overvåknigsorgan ESA tatt i betraktning ikke-

økonomiske gevinster i sine saker. 

 

I en avgjørelse fra Førsteinstansretten, Metropolé Télevision, falt følgende prinsipielle uttalel-

se om ikke-økonomiske gevinsters relevans:  

 

«Admittedly, in the context of an overall assessment, the Commission is entitled to base itself 

on considerations connected with the pursuit of the public interest in order to grant exemption 

under [art. 101 (3)] of the Treaty.»86 

 

Praksis fra EU-domstolen veier tungt for tolkningen av TEUV art. 101 (3), og trekker i ret-

ning av at ikke-økonomiske gevinster fortsatt skal kunne tas i betraktning ved anvendelse av 

bestemmelsen87. Rettspraksis avsagt før undertegnelsen av EØS-avtalen er innlemmet gjen-

nom Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkingsorgan og en domstol 

(ODA-avtalen) art. 3 og EØS-avtalen art. 6. Det eksisterer en klar presumsjon for at EØS-

regler som er hentet fra EU-retten skal tolkes konformt med EUs tilsvarende bestemmelser, 

slik at senere praksis på fra EU-organene vil ha betydning for tolkningen av EØS-avtalen art. 

53 (3)88. 

 

Likevel skal det understrekes at praksisen er relativt «begrenset»89: i all hovedsak tas ikke 

ikke-økonomiske gevinster i betraktning i saker som angår TEUV art. 101 (3). Man skal der-

for være forsiktig med å legge for mye vekt på de avgjørelser som foreligger. Av den grunn 

må rettskildefaktorer undersøkes før et endelig standpunkt kan tas til spørsmålet.   
 

                                                
86 Forente saker T-528, T-542/93 og T-546/93 Sml. 1996 s. II-649 premiss 118. 
87 EU-domstolen synes også å ha tatt stilling ikke-økonomiske hensyn i vurderingen av hvorvidt et 
samarbeid har en konkurransebegrensende virkning etter TEUV art. 101 (1), som normalt forutsetter 
en samfunnsøkonomisk markedsanalyse. I EU-domstolens avgjørelse i saken C-67/96 Albany Interna-
tional BV v Stichting Bedrijfspensioensfonds Textielindustrie (1999) ble det avgjort at kollektive avta-
ler mellom arbeidstaker- og arbedsgiverorganisasjoner ikke falt inn under anvendelsesområdet til 
TEUV art. 101 (1), så lenge disse relaterer seg til forbedringer i arbeidsvilkårene. Begrunnelsen var at 
den dagjeldende EF-traktaten skulle fremme arbeidsforhold og sosiale forhold i unionen, så vel som å 
fremme fri konkurranse. Selv om dommen gjelder TEUV art. 101 (1), viser den at EU-domstolen flet-
ter inn ikke-økonomiske hensyn også andre steder enn i vurderingen etter art. 101 (3). 
 
89 Se Kolstad m.fl. (2007) s 319. 
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2.2.3.4 Rettskildemessig status etter moderniseringsprosessen90 

Fordi ikke-økonomiske gevinster tidligere har blitt tatt i betraktning av Kommisjonen og EUs 

domstoler, er det enighet blant ledende jurister at slike hensyn historisk har hatt relevans91. 

Også teoretikere som bestrider ikke-økonomiske gevinsters relevans på nåværende tidspunkt 

anerkjenner dette92. 

 

De avgjørelser som tar i betraktning ikke-økonomiske hensyn, har imidlertid alle blitt avsagt 

før den såkalte moderniseringsprosessen, som kulminerte i ikrafttredelsen av Rådsforordning 

1/2003 og publiseringen av Kommisjonens retningslinjer. Spørsmålet har ikke vært oppe for 

EU-domstolene eller Kommisjonen i ettertid. Man kan likevel neppe trekke noe konkret ut av 

fraværet av praksis de siste år, da moderniseringsprosessen som har minsket antallet saker til 

Kommisjonens og domstolenes behandling drastisk.  

 

Som diskutert i kapittel 3.3.1, synes Kommisjonens standpunkt i retningslinjene å represente-

re en innskrenking av anvendelsesområdet til TEUV art. 101 (3) sammenlignet med hva tidli-

gere praksis tilsier. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan retningslinjenes skal avveies 

mot eldre kommisjons- og rettspraksis. 

 

2.2.3.4.1  Kommisjonens retningslinjer 

Det fulgte tidligere av EF-traktaten art. 211 at Kommisjonen hadde kompetanse til å 

«formulate recommendations or deliver opinions on matters dealt with in this Treaty, if it ex-

pressly so provides or if the Commission considers it necessary». EF-traktaten er ved TEUV-

traktaten, hvor ingen tilsvarende kompetanse eksplisitt er gitt. Det er likevel ingen tvil om at 

Kommisjonen har mulighet til å avgi tolkningsuttalelser, og har fortsatt å gjøre dette også et-

ter traktatendringene.  

 

Det følger av TEUV art. 288 femte ledd at «Recommendations and opinions shall have no 

binding force». Retningslinjene er således å regne som «soft law», og representerer hvordan 

                                                
90 En tilsvarende inndeling blir fulgt av Townley (2013), hvor spørsmålet først besvares på historisk 
grunnlag og deretter generelt. 
91 Se også Kolstad m.fl. (2007) s 319. Se videre Jones og Sufrin s 245. 
92 Se for eksempel Odudu (2006) s 160: «It is clear that non-efficiency goals have been considered 
within Article 81 EC in the past» og Whish s 157.  
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Kommisjonen tolker TEUV art. 101 (3) samt hvordan den vil anvende regelsettet i fremtiden, 

uten at dette er bindende for andre parter. Allikevel har slike retningslinjer på EUs område 

stor praktisk betydning da nasjonale domstoler også plikter å ta ikke-bindende rettsakter i be-

traktning93. Retningslinjene har stor overbevisningsverdi i kraft av at Kommisjonen utgjør et 

sentralt organ for utviklingen av konkurranseretten i EU.  

 

Retningslinjene vil likevel være klart underordnet rettsprakis, ettersom EU-domstolene har 

kompetanse til å overprøve Kommisjonens avgjørelser, jf. TEUV art. 263. 

 

For å oppsummere: I konkrete saker må retningslinjene tas i betraktning og vurderes nøye, 

men i den grad overordnede rettskilder tilsier en annen løsning, som for eksempel rettspraksis 

eller EUs primærrett, må retningslinjene vike. Ettersom retningslinjene har en underordnet 

status, vil ikke det faktum at retningslinjene er nyere (lex posterior) være avgjørende.  

 

Kommisjons- og rettspraksis trekker i retning av at ikke-økonomiske gevinster kan tas i be-

traktning. Dette svekker vekten av uttalelsene i Kommisjonens retningslinjer. Likevel må det 

undersøkes om andre rettskilder kan bidra til tolkingen av TEUV art. 101 (3). 

 

Kommisjonens retningslinjer utgjør ikke det eneste nye tolkingsbidraget etter modernise-

ringsprosessen. TEUV art. 7, som ble innført med Lisboatraktaten, interessant for å avdekke 

om ikke-økonomiske hensyn fremdeles kan tas i betraktning. 

 

2.2.3.4.2  Betydningen av TEUV art. 7. 

TEUV art. 7 fastslår at man må balansere EUs ulike formål mot hverandre: 

 
«The Union shall ensure consistency between its policies and activities, taking all of its objectives into 

account and in accordance with the principle of conferral of powers.» 

 

Bestemmelsen skulle tilsi at konkurranserettens formål (forbrukevelferd og samfunnsøkono-

misk effektivitet) må avveies mot andre traktatfestede formål dersom dette er nødvendig for å 

«ensure consistency between its policies and activies». Hva som er EUs «policies» og «activi-

                                                
93 Se Sejersted m. fl. (2004) s. 55. 
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tes», følger blant annet av en rekke overordnede formålsbestemmelser94. Rettspraksis viser at 

EU-domstolene har vært seg bevisst harmoniseringen av Unionens ulike formål også før inn-

føringen av TEUV art. 7: 

 

«[S]ince the Community has not only an economic but also a social purpose, the rights under 

the provisions of the Treaty on State aid and competition must be balanced, where appropriate, 

against the objectives pursued by social policy, which include, as is clear from the first para-

graph of Article 136 EC, inter alia improved living and working conditions, so as to make pos-

sible their harmonisation while improvement is being maintained, proper social protection and 

dialogue between management and labour […].»95 

 

Saken gjaldt statsstøtte – en annen disiplin nært knyttet til konkurranseretten. Selv om dom-

men ikke konkret gjaldt TEUV art. 101 (3), er begrunnelsen generell: EUs formål er ikke kun 

av økonomisk karakter96. Med TEUV art. 7 videreføres disse uttalelsene og gis rekkevidde for 

alle EUs rettsområder etter vedtakelsen av Lisboa-traktaten. Dette er et godt argument for at 

ikke-økonomiske hensyn fortsatt skal tilkjennes relevans ved vurderingen av et konkurranse-

begrensende samarbeid etter TEUV art. 101 (3), og, taler i mot at konkurransereglenes anven-

delsesområde har blitt snevret inn slik Kommisjonen gir uttrykk for retningslinjene.  

 

Et spørsmål som reiser seg, er om den betydning TEUV art. 7 har for TEUV art. 101 (3), har 

tilsvarende gyldighet for EØS-avtalen art. 53 (3). EØS-samarbeidet pålegger partene færre 

forpliktelser enn hva EU pålegger sine medlemsstater97. Til sammenligning med TEUV, in-

neholder ikke EØS-avtalen formålsbestemmelser. En slik harmonisering som TEUV art. 7 

foreskriver, vil derfor ikke ha samme betydning for EØS-avtalen. Ettersom EØS-avtalen ho-

                                                
94 Se for eksempel TEUV art. 8 til 12, som fastslår at unionen blant annet skal fremme et adekvat sosi-
alt sikkerhetsnett, høy sysselsetting, høyt utdannelsesnivå, et godt forbrukervern, mv. 
95 C-319-07 P avsnitt 58 
96 Bruk av formålsbetraktninger forekommer også innen anskaffelsesretten, et annet beslektet området 
med konkurranseretten – se f. eks. Concordia-saken, C-513/99, som gjaldt en anbudskonkurranse for 
busstjenester i Belgia. EU-domstolen godkjente at myndighetene stilte krav til at bussene skulle være 
miljøvennlige selv et slikt krav etter anskaffelsesreglene i utgangspunktet måtte avvises fordi kravet 
ikke hadde sammenheng med kvaliteten på ytelsen (for publikum vil en forurensende buss oppfylle 
formålet like godt som en miljøvennlig buss). Likevel ble kravet om miljøvennlige busser ansett for å 
forfølge et legitimt formål, og anbudskonkurransen var således lovlig. 
97 Kolstad m.fl. (2007) 320 
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vedsaklig er et økonomisk samarbeid, kan dette i prinsippet derfor tilsi at ikke-økonomiske 

gevinster ikke vil være relevante etter art. 53 (3).98  

 

Så langt ikke-økonomiske gevinster er relevante etter TEUV art. 101 må nok likevel EØS-

avtalen art. 53 (3) tolkes tilsvarende, på tross av et fravær av tilsvarende formålsbestemmelser 

samt TEUV art. 7. EFTA-domstolen har fremholdt at EUs og EØS-avtalens ulike formål og 

virkeområder kun vil ha betydning for tolking av en rettsregel som man finner både i EØS-

avtalen og i EUs traktater under «specific circumstances»99. Homogenitet mellom EFTA- og 

EU-pillaren er spesielt viktig på et område som konkurranseretten, fordi behovet for samar-

beid mellom ulike medlemslands konkurransemyndigheter er voksende100. 

 

Basert på gjennomgangen overfor, synes de fleste rettskilder å trekke i retning av at ikke-

økonomiske gevinster kan tas i betraktning for vurdering av konkurransebegrensende samar-

beid i EU/EØS-retten. 

 

Konklusjonen er at ikke-økonomiske hensyn kan forfølges etter TFEU art. 101 (3) og EØS-

avtalen art. 53. Det understrekes at denne konklusjonen er beheftet med en viss usikkerhet. 

 

2.2.3.5 Konkurranseloven 

Som tidligere nevnt, har konkurranseloven § 10 (3) identisk utforming med TEUV art. 101 (3) 

og EØS art. 53 (3); ordlyden må som utgangspunkt tolkes i tråd med det EU/EØS-rettslige 

standpunkt presentert ovenfor.  

 

Det er likevel grunn til å presentere noen uttalelser fra forarbeidene og en avgjørelse fra Kon-

kurransetilsynet. Hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante etter krrl. § 10 (3), er et 

spørsmål som ikke synes å ha blitt forelagt norske domstoler. 

 

2.2.3.5.1 Norske forarbeider 

                                                
98 Kolstad m.fl. (2007) (320). 
99 E-3/98 Herbert Rainford-Towning avsnitt 21 
100 NOU 2012:7 (24). 
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Forarbeidene til Konkurranseloven av 2004 diskuterer ikke spesifikt hvorvidt ikke-

økonomiske gevinster er relevante for vurderingen av konkurransebegrensende samarbeid 

etter § 10 (3). Problemstillingen er imidlertid behandlet mer generelt under redegjørelsen for 

konkurranselovens formålsbestemmelse i krrl. § 1. Departementet erkjenner at det tidvis kun-

ne oppstå konflikt mellom konkurransepolitiske hensyn og andre formål, som f eks sysselset-

tingshensyn, distriktshensyn eller kulturhensyn. Det blir likevel konstatert at avveininger mel-

lom konkurranserettslige målsettinger og andre ikke-økonomiske hensyn er av en politisk 

karakter, og at det ikke vil være naturlig for Konkurransetilsynet å foreta slike avveininger: 

disse bør i stedet tas på «overordnet politisk nivå»101. Forarbeidene antyder at det er opp til 

politikerne å nedfelle retningslinjer for vurderingen dersom ikke-økonomiske hensyn skal 

vektlegges. På denne bakgrunn kan det synes som om forarbeidene trekker i retning av en 

streng fortolkning av § 10 (3) hvor utelukkende effektivitetsgevinster er relevante for vurde-

ringen. 

 

Det foreligger en klar lovgivervilje bak konkurranseloven om å harmonisere de norske regle-

ne med EØS-reglene. I forarbeidene åpnes det riktignok for at harmoniseringsmålsetningen 

«ikke uten videre innebærer at norske myndigheters praksis i alt og ett vil bli identisk med 

praksis fra EU og EØS.»102 Disse uttalelsene trekker i retning av at det er rom for at krrl. § 10 

(3) kan fravike tolkingen av EØS art. 53 (3) og TEUV art. 101 (3). Formelt sett kan man altså 

avskjære relevansen til ikke-økonomiske gevinster, men kun for de tilfeller at den konkurran-

sebegrensende virksomheten ikke «kan påvirke handelen mellom avtalepartene», jf. EØS-

avtalen art. 53 (1). I slike tilfeller EØS-avtalen fullt ut styrende for det aktuelle saksforhold, 

jf. EØS-konkurranseloven § 7 og EØS-loven § 2. (Den nærmere grensedragning for samhand-

lingskriteriet faller utenfor oppgavens tema å behandle.) 

 

Det er imidlertid svært lite praktisk med en særnorsk tolking av § 10 (3) for de tilfeller sam-

handlingskriteriet ikke er oppfylt. For det første medfører internasjonaliseringen av næringsli-

vet at stadig flere saker omfattes av samhandlingskriteriet103. For det andre vil forutberegne-

ligheten i lovverket bli svekket og de juridiske kostnadene kraftig øket dersom foretakene 

                                                
101 Ot.prp.nr. 6 (2003-2004) A s. 33. Uttalelsene tilsvarer Kommisjonens uttalelser White paper on 
modernisation (Commission programme no 99/027 avsnitt 57 (s. 23)) 
102  Se ot.prp.nr. 6 (2003-2004) A s 2, s 68. 
103 Kolstad m.fl. (2007) s 36 
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måtte forholde seg til slike nyanser mellom en norsk og felleskapsrettslig regel. I den grad det 

foreligger en en evenuell motstrid mellom det EU/EØS-rettslige standpunkt og forarbeidenes 

uttalelser, må man ta utgangspunkt i lovgivers ønske om å harmonisere regelverkene ved løs-

ning av denne motstriden. 

 

2.2.3.5.2 Kystbuss-vedtaket 

I Kystbuss-vedtaket104 som ble avgjort av Fornyings- og administrasjonsdepartementet etter 

klagevedtak på en avgjørelse i Konkurransetilsynet, argumenterte partene blant annet med at 

deres samarbeid medførte ikke-økonomiske gevinster. Dette er, så vidt jeg vet, den eneste 

norske saken hvor spørsmålet er behandlet. 

 

Busselskapene Veolia (fra Rogaland) og Tide (fra Hordaland) inngikk på 90-tallet samarbeid 

om å opprette ekspressbusstilbud Stavanger-Bergen på oppfordring av samferdselsdeparte-

mentet. Kystbuss-samarbeidet var svært lønnsomt. Det var ingen konkurrenter på ekspress-

buss i det relevante marked, som av Konkurransetilsynet ble avgrenset til ekspressbuss og -

båter for strekningen Stavanger-Bergen. Fordi etableringshindrene ble antatt å være høye, fant 

Konkurransetilsynet at samarbeidet mellom Tide og Veolia «merkbart begrenser konkurran-

sen i det relevante markedet»105. Da de kom til at det forelå «liten eller ingen grad av restkon-

kurranse»106, var det ikke rom for å anvende § 10 (3). Saken ble påklaget til Fornyings- og 

Administrasjons-departementet (FAD)107, hvor den ble opphevet, på bakgrunn av at departe-

mentet ikke anså konkurransen elliminert og at samarbeidet ville fortsette å generere effektivi-

tetsgevinster etter § 10 (3). 

 

I klagevedtaket diskuterte departementet hvorvidt «bedre trafikksikkerhet» og «miljøgevinster 

ved at flere velger buss i stedet for bil» var relevant i denne vurderingen. Dette er ikke-

økonomiske hensyn. Departementet uttalte at «det er uklart om gevinster knyttet til miljø og 

trafikksikkerhet omfattes av bestemmelsen, og at det er vanskelig å vurdere om slike gevinster 

faller innenfor eller utenfor det relevante markedet.» Departementet viste til at Konkurranse-

                                                
104 Vedtak av 4. Mai 2012 : Opphevelse av Konkurransetilsynets vedtak V2007-9 – pålegg om opphør 

– konkurranseloven § 12 jfr. § 10.  
105 Vedtak V2007-9 Tide Reiser AS – Veolia Transport Sør AS 15. mai 2007 s. 16. 
106 Op.cit s. 17. 
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tilsynet hadde konkludert med at eventuelle samfunnsøkonomiske gevinster knyttet til miljø 

og trafikksikkerhet ikke er relevante etter § 10 tredje ledd108. Departementet unnlot imidlertid 

å ta selvstendig stilling til hvorvidt miljø- og trafikksikkerhetshensyn er relevante etter krrl. § 

10 (3), da gevinstene uansett i den konkrete sak fremsto som for usikre til at departementet 

ville «legge vekt» på dem109. I saken holdes det med andre ord åpent hvorvidt det er adgang 

til å legge vekt på ikke-økonomiske hensyn. Det er verdt å merke seg at departementet holder 

dette åpent på tross av Kommisjonens retningslinjer og Konkurransetilsynets vurdering. Dette 

innebærer i alle fall at ikke Departementet aksepterer Kommisjonens standpunkt uforbehol-

dent. 

 

Etter norske rettskilder har spørsmålet om hvorvidt ikke-økonomiske gevinster er relevante 

etter krrl. § 10 (3) ingen klar løsning. Det EU/EØS-rettslige standpunkt må derfor legges til 

grunn. 

 

2.2.3.5.3 Konklusjon 

Ovenfor har jeg vist at ikke-økonomiske hensyn fremdeles synes å være relevante for vurde-

ringen etter krrl. § 10 (3). Selv det overveiende flertall av saker ikke eksplisitt drøfter ikke-

økonomiske gevinster, viser gjennomgangen ovenfor at slike hensyn historisk har blitt tilkjent 

relevans. Spørsmålet er likevel usikkert. Det er likevel grunn til å holde døren åpen for at ik-

ke-økonomiske gevinster kan spille en rolle i fremtiden, på tross av moderniseringsprosessen. 

 

Konklusjonen fattes således med det forbehold at det står åpent hvordan EU-domstolen vil 

vurdere spørsmålet om det skulle bli forelagt den i fremtiden. 

 

Med dette er det imidlertid ikke sagt noe om hvilken vekt ikke-økonomiske hensyn bør ha i 

vurderingen eller om et hvert ikke-økonomisk hensyn kan forfølges: det er kun slått fast at det 

er tillatt å ta dem i betraktning. 

 

                                                
108 FAD-vedtaket s 33. 
109 FAD-vedtaket s 34. 
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2.2.3.6 Hvilke ikke-økonomiske gevinster er relevante? 

I forrige kapittel er det etablert at ikke-økonomiske gevinster ikke kan avvises i vurderingen 

av hvorvidt konkurransebegrensende samarbeid er lovlige. Som også nevnt overfor, er det 

imidlertid ikke påstått at dette fører til at alle ikke-økonomiske gevinster er relevante.  

 

Man kan neppe oppstille generelle kriterier for hvilke hensyn man kan ta i betraktning (med 

unntak av kanskje noen få overordnede prinsipper for når ikke-økonomiske gevinster ikke vil 

være relevante, se seksjon 2.2.3.7 for avskjæring av relevans). 

 

En slik undersøkelse som jeg nå begir meg ut på, og kan kun søke å behandle en del typetil-

feller. Det skal likevel antydes en del kategorier som kan være relevante, og noen som sannsy-

ligvis ikke er relevante. Fordi rettskildematerialet er av begrenset omfang, må vi derfor støtte 

oss på de få forankringene som finnes. Dette er spesielt viktig, ettersom man ved å vurdere 

ikke-økonomiske gevinster i seg selv ligger utenfor kjerneområdet til konkurranseloven § 10 

(3) og dens EØS- og EU-rettslige motstykke.  

 

De kategoriene av ikke-økonomiske gevinster som med størst sikkerhet kan anses for å være 

relevante, er de som har blitt omtalt i avgjørelser fra Kommisjonen eller EU-domstolene. Det 

tas forbehold om at EU-domstolen kan endre mening om disse spørsmålene i fremtiden, da 

flere av dommene og kommisjonsavgjørelsene er gamle. Dersom en ikke-økonomiske ikke 

kan forankres i praksis, bør den søkes forankret i en formålsbestemmelse i TEUV. 

 

Mindre sikkert vil det derfor være hvorvidt man kan ta i betrakting ikke-økonomiske hensyn 

ikke har støtte i kommisjons- eller rettspraksis eller i en formålsbestemmelse i TEUV, fordi 

man her mangler noen positive rettskilder som kan understøtte relevansen til en bestemt ikke-

økonomisk gevinst. Her kan det ikke gis noen svar. Det skal likevel gjennomgås om det kan 

settes noen yttergrenser for hvilke ikke-økonomiske gevinster man kan ta i betraktning i sek-

sjon 2.2.3.7. 

 

2.2.3.6.1 Sysselsettingsgevinster 

Det følger av TEUV art. 9 at EU skal ihensynta «the promotion of a high level of employ-

ment» ved implementering av sine aktiviteter. 

 



34 

 

Sak 26/76 Metro gjaldt en elektronikkprodusents distribusjonsavtaler for varer solgt til Tysk-

land og andre medlemsstater. Distribusjonsavtalen ble ansett for å være konkurransebegren-

sende. Den ble likevel godkjent av Kommisjonen. Kommisjonens avgjørelse ble utfordret av 

Metro, en distributør med utsalgsposter i Tyskland og andre medlemsland. EF-domstolen 

opprettholdt Kommisjonens avgjørelse. Det ble i den forbindelse uttalt at hensynet til en stabil 

sysselsetting, spesielt under en lavkonjuktursperiode, «comes within the framework of the 

objectives to which refence may be had pursuant to [TEUV art. 101 (3)]»110. 

 

Hensynet til sysselsetting ble også vektlagt av Kommisjonen i saken Ford/Volkswagen111, 

som gikk videre til Førsteinstansen som Matra Hatchette112. Den konkurransebegrensende 

avtalen gjaldt et produksjonssamarbeid av varebiler mellom Ford og Volkswagen. Bilselskap-

ene opprettet et joint venture som skulle utvikle og produsere biler i Portugal, for deretter å 

markedsføre og selge dem separat under egne merkevarer.  Kommisjonen uttalte at prosjektet 

 
«tegner sig for den største enkeltstaaende udenlandske investering, der nogensinde er foretaget i Portugal. 

Projektet vurderes direkte at ville skabe ca. 5 000 arbejdspladser og indirekte op til 10 000 andre, ligesom 

det vil tiltraekke andre investeringer i underleverandørleddet. Projektet bidrager derfor til at fremme en 

harmonisk udvikling i EF og til at reducere regionale forskelle, hvilke er nogle af Traktatens grundlæg-

gende mål. Det fremmer desuden integrationen på det europaeiske marked, idet det på et af EF's vigtige 

industriområder knytter Portugal taettere til EF. Dette ville ikke i sig selv kunne begrunde en fritagelse, 

medmindre betingelserne i artikel 85, stk. 3, var opfyldt, men det er et element, som Kommissionen har 

taget hensyn til.113» 

 

Kommisjonens uttalelser ble ikke kommentert i Førsteinstansen. Førsteinstansen opprettholdt 

imidlertid Kommisjonens avgjørelse. Chris Townley hevder på bakgrunn av dette at Førstein-

stansen umulig kunne ha godkjent avtalen uten å ha tatt i betraktning de effekter avtalen ville 

ha på sysselsettingen, slik Kommisjonen gjorde i sin avgjørelse114. 

 

                                                
110 C-26/76 avsnitt 43. 
111 93/49/EEC 
112 T-17/93 Matra Hachette SA v. Commission of the European Communities 
113 Ford/Volkswagen avsnitt 36 (mine uthevelser)  
114 Townley (2013) s. 126. 
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Med den støtte sysselsettingsgevinster synes å ha i TFEU art. 9 og kommisjons- og rettsprak-

sis, må derfor denne typen gevinster anses for å være relevante i vurderingen av et konkurran-

sebegrensende samarbeid.  

 

2.2.3.6.2 Miljøgevinster 

Miljøgevinster har blitt behandlet i en rekke kommisjons- og EU-domstolsavgjørelser som 

angår TEUV art. 101 (3): Prakis har knyttet seg til energieffektivitet, håndtering av søppel, 

bedre utnyttelse av ressurser, utvikling av miljøvennlig teknologi og reduksjon i forurens-

ning.115 Miljøgevinster vil videre kunne være relevante gjennom at de kan kvantifiseres som 

en  samfunnsøkonomisk gevinst, ved at bedre miljø vil spare samfunnet for et større sam-

funnsøkonomisk tap i fremtiden (f. eks. ved at naturressurser blir ødelagt). Dersom et samar-

beid reduserer energikostnader, vil dette bra både for samfunnsøkonomien og miljøet. 

 

Det følger av TEUV art. 11 at at miljøhensyn skal integreres i «the definition and implemen-

tation of the Union’s policies and activities», herunder særlig prinsippet om bærekraftig utvik-

ling. TEUV art. 191 inneholder en mer detaljert oversikt over hvilke mål miljøpolitikken skal 

forfølge. 

 

Siste sak på området kom med CECED-avgjørelsen116, som omhandlet samarbeid mellom en 

rekke produsenter som til sammen holdt over 90 % av EØS-markedet for vaskemaskiner til 

hjemmebruk. Avtalen gjaldt en plan for å fase ut de mest energi-intensive modellene. Kom-

misjonen fant at avtalen ville begrense forbrukernes valgfrihet. Den ville virke konkurranse-

begrensende og det ble derfor konstatert brudd på TEUV art. 101 (1) og EØS art. 53 (1). 

Imidlertid antok Kommisjonen at avtalen ville forbedre miljøet: 

 
«The Commission reasonably estimates the saving in marginal damage from (avoided) carbon dioxide 

emissions (the so-called ‘external costs’) at EUR 41 to 61 per ton of carbon dioxide. On a European 

scale, avoided damage from sulphur dioxide amounts to EUR 4 000 to 7000 per ton and EUR 3000 to 

5000 per ton of nitrous oxide (11).»117 

 

                                                
115 Se Kingston s 271.  
116 OJ [2000] L187/47 
117 Op.cit. avsnitt 56. 
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Det ble henvist til EF-traktaten 174 andre ledd (nå TEUV art. 191 andre ledd), som fastslår  at 

«environmental damage should as a priority be rectified at source and that the polluter should 

pay». Miljøhensyn var her helt sentralt for at avtalen ble godkjent. 

 

Miljøgevinster kan således tas i betraktning ved vurderingen av konkurransebegrensende 

samarbeid etter krrl. § 10 (3). 

 

2.2.3.6.3  Forbrukervern 

TEUV art. 12 fastslår at forbrukervern skal tas i betraktning ved implementeringen av Unio-

nens «policies and activites». TEUV art. 169 (1) fastslår at dette målet skal oppnås gjennom å 

beskytte «the health, safety and economic interests of consumers». Ettersom definisjonen av 

forbrukervern er vid, vil også denne kategorien gevinster i flere tilfeller kunne betegnes som 

økonomiske gevinster.  Beskyttelse av forbrukere vil ofte ligge svært tett opp til rene kvalita-

tive effektivitetsgevinster; dersom et produkt har blitt sikrere, vil det etter en normal oppfat-

ning også være kvalitativt forbedret. Likeledes dersom et konkurransebegrensende samarbeid 

fører til bedre garantier og service. Om man vil skille dette ut som en egen kategori, blir der-

for til en viss grad et spørsmål om rettslig systematikk. 

 

2.2.3.6.4  Kulturgevinster 

TEUV art. 167 fjerde ledd fastslår at Unionen skal ta kulturelle hensyn i betraktning i vurde-

ringen av andre bestemmelser, spesielt hensyn som fremmer, og skaper større respekt for, 

kulturell diversitet. Etter TEUV art. 167 første ledd er det ikke bare kulturelle forskjeller som 

skal fremmes og respekteres, også den felleseuropeiske identitet skal fremmes: 

 

«1. The Union shall contribute to the flowering of the cultures of the Member States, while re-

specting their national and regional diversity and at the same time bringing the common cultural 

heritage to the fore.» 

 

 

Kulturgevinster kan altså følge av konkurransebegrensende avtaler som medfører at  kulturel-

le særtrekkene ved regioner og medlemsstater dyrkes, men også det som «fremmer» den felles 

europeiske identitet. 

 



37 

 

På samme måte som med miljøhensyn, vil ofte kulturelle hensyn kunne subsumeres direkte 

under hensynet til forbrukervelferd og samfunnsøkonomisk effektivitet. Dersom en konkur-

ransebegrensende avtale kan sikre et større utvalg av produkter (f. eks. et større utvalg boktit-

ler) vil dette også utgjøre en kvalitativ effektivitetsgevinst så vel som en kulturgevinst. Sam-

arbeid som fremmer kulturell diversitet kan derfor til en viss grad også vurderes som kvalita-

tive effektivitetsgevinster118. 

 

2.2.3.6.5  Gevinster knyttet til folkehelsen (helsegevinster) 

TEUV art. 168 (1) fastslår at «a high level of human health protection» skal sikres i imple-

menteringen av EUs regelverk119. I konkurransebegrensende samarbeid som vil medføre ge-

vinster for helsen til forbrukere, kan det være adgang til å legge vekt på dette hensynet.  Så 

vidt meg bekjent eksisterer det ingen saker knyttet til TEUV art. 101 (3), EØS-avtalen art. 53 

(3) eller krrl. § 10 (3) hvor helsegevinster er vurdert uttrykkelig. Det vil derfor være grunn til 

å ta et større forbehold overfor relevansen av helsegevinster enn for eksempel miljøgevinster. 

 

2.2.3.7 Finnes det en ytre grense for hvilke ikke-økonomiske hensyn som er 

relevante? 

Det har i det følgende blitt gjennomgått en del ikke-økonomiske gevinster som er relevante 

etter krrl. § 10 (3). Felles for disse er at de har støtte i en formålsbestemmelse, praksis eller 

begge disse grunnlag. All den tid det er kontroversielt å ta i betraktning ikke-økonomiske ge-

vinster, vil det være grunn til å være forsiktig med å argumentere for at en ikke-økonomiske 

gevinst som ikke har en forankring i positiv rett skal kunne tas i betraktning. Utenfor denne 

«gråsonen» synes det likevel mulig å definere en absolutt ytre grense for hvilke ikke-

økonomiske gevinster som kan tas i betraktning. Dette kan sannsynligvis oppstilles på to 

grunnlag – for det første basert på EUs kompetansebestemmelser og for det andre på generelle 

forvaltningsprinsipper. 

 

                                                
118 Psychogiopoulou s. 287. 
119 Se også TEUV art. 9 siste passus. 
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For det første vil kanskje ikke ikke-økonomiske gevinster være relevante dersom de faller 

utenfor EUs kompetanseområder. TEU art. 5 foreskriver at EU må ha positivt angitte kompe-

tanser for rettslige og faktiske handlinger120. 

 

Article 5 

1. The limits of Union competences are governed by the principle of conferral. The use of Un-

ion competences is governed by the principles of subsidiarity and proportionality. 

 

2. Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the competences 

conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the objectives set out therein.121 

Competences not conferred upon the Union in the Treaties remain with the Member States. 

 

… 

 

Etter TEU art. 5 kan altså den balansering av hensyn som TEUV art. 7 foreskriver bare skje 

innenfor de kompetanser traktatene gir EU. Dette betyr at dersom det ikke finnes en formåls-

bestemmelse eller en kompetanse den ikke-økonomiske gevinsten kan spores til, vil dette 

være et godt argument for at gevinsten ikke skal kunne tas i betraktning i vurderingen. Der-

som man legger vekt på slike gevinster for å oppnå formål som ikke EU har, vil man jo i reali-

teten overskride den kompetanse EU tilskrives i TEU og TEUV. Til syvende og sist vil slike 

kompetanseoverskridelser kunne gå utover EUs legitimitet. Det kan innvendes at å la EUs 

kompetanseområder bestemme rekkevidden for anvendelsen av krrl. § 10 (3) er lite hensikts-

messig. Likevel bør hensynet til rettsenhet og forutsigbarhet i dette spørsmål veie tyngst. Skal 

først ikke-økonomiske gevinster være relevante for vurderingen, bør reglene for disse være 

konsekvente for EU/EØS-retten og norsk rett, se nærmere drøftelsen i kapittel 2.2.3.5.  

 

Hva som ligger i EUs positivt avgrensede kompetanser, faller utenfor oppgavens tema å be-

handle. Det skal imidlertid påpekes at fullmaktene er nokså vide og de fleste viktige ikke-

økonomiske gevinster vil være omfattet, se gjennomgangen i 2.2.3.6. 

 

                                                
120 Se til sammenligning Grl. som avgrenser Stortingets kompetanse negativt. 
121 Min utheving. 
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Jeg har ikke sett TEU art. 5 som et grunnlag for å definere en yttergrense for ikke-økonomiske 

gevinsters som kan tas i betraktning behandlet i litteraturen122. 

 

For det andre kan det muligens oppstilles en generell begrensning basert på forvaltningsretts-

lige grunnsetninger. Et slikt prinsipp om saklig skjønnsutøvelse finner vi også i norsk forvalt-

ningsrett gjennom den ulovfestede læren om utenforliggende hensyn123. Skjønnsutøvelsen kan 

ikke bygge på usaklige vurderinger; usaklige gevinster vil derfor ligge utenfor hva rettsan-

venderen kan ta i betraktning i vurderingen etter krrl. § 10 (3) (for eksempel at et konkurran-

sebegrensende samarbeid skulle føre til fordeler for en person  i rettsanvenderens omgangs-

krets). Også i EU-retten eksisterer det et generelt forbud mot myndighetsmisbruk124. Dette 

følger forutsetningsvis av at EU-domstolen har kompetanse til å utføre kontroll med rettsakter 

som er et resultat av «misuse of powers», jf. TEUV art. 263 (2). 

 

2.2.3.8  Konklusjon 

Visse ikke-økonomiske hensyn kan tas i betraktning i bedømmelsen av hvorvidt en konkur-

ransebegrensende avtale kan bestå etter krrl. § 10 (3). Avgjørende er praksis fra Kommisjonen 

og EU-domstolene samt den harmonisering av de ulike rettsomårder som TEUV art. 7 fore-

skriver. Fravær av nyere praksis, samt det faktum at det kun foreligger et begrenset antall sa-

ker som vurderer ikke-økonomiske gevinster, medfører likevel at det hersker usikkerhet. En 

dom fra EFTA- eller EU-domstolen som vurderer spørsmålet uttrykkelig, er derfor vært øns-

kelig for å avklare rettstilstanden.  

 

Inntil videre bør rettsanvenderen kun ta i betraktning de ikke-økonomiske gevinster som har 

en forankring enten i en EU-rettslig formålsbestemmelse eller i praksis, gjennomgått i kapittel 

2.2.3.6. 

3 Rimelig andel av gevinstene til forbrukerne 

Det er ikke tilstrekkelig at et konkurransebegrensende samarbeid resulterer i relevante gevins-

ter. Forbrukere må sikres en «rimelig andel» av disse, jf. krrl. § 10 (3). Det er under dette vil-

                                                
122 Odudu anser TEU art. 5 for å avskjære ikke-økonomiske gevinster som sådan fra å vurderes under 
TEUV art. 101 (3), se Odudu (2006) s 608. 
123 Eckhoff og Smith: Forvaltningsrett 9. utg (2010) s 494. 
124 Sejersted m. fl. (2004) s 68 
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kåret tapet i allokeringseffektivitet etter § 10 (1) veies opp mot gevinstene etter (3) – det kon-

kurransebegrensende samarbeidet skal kun balanseres mot de effektivitetsgevinstene forbru-

keren får andel i125. 

 

Kravet skal sikre at det konkurransebegrensende samarbeidet ikke bare tjener de samarbeide-

ne aktørene. De fordeler som oppnås, må også forbrukerne kunne ta del i. Dersom gevinstene 

beholdes hos de samarbeidene aktøren, vil forbrukere lide ved at de enten må betale mer for 

varen eller tjenesten eller ved at de velger avstå fra å kjøpe varen eller tjenesten  som følge av 

konkurransebegrensningen126. De bør derfor kompenseres.  

 

Den nærmere avgrensningen av begrepene må klarlegges.  For det første må det konkretiseres 

hva som menes med forbrukere, se kapittel 3.1. Dernest må det kartlegges hva som ligger i 

kravet til rimelig andel, se kapittel 3.2. 

 

3.1 Hvem regnes som forbrukere? 

Flere problemstillinger reiser seg under forbrukervilkåret. For det første må det kartlegges 

hvem som er forbrukere i lovens forstand. Videre må det vurderes om hver enkelt forbruker 

må kompenseres, eller om det er tilstrekkelig forbrukerne som gruppe får en rimelig andel av 

gevinstene det konkurransebegrensende samarbeidet realiserer. 

 

I konkurranseloven § 10 (3) og EØS-avtalen art. 53 (3) benyttes begrepet «forbrukerne». En 

normal forståelse av ordlyden henviser til sluttbrukere, altså fysiske personer som ikke opp-

trer i næringsvirksomhet127. I den engelske utgaven av TEUV art. 101 (3) benyttes det tilsva-

rende begrepet «consumers», som i sin alminnelighet har tilsvarende betydning. 

 

Det følger av kommisjonsavgjørelsen Kabelmetal-Luchaire at ikke bare forbrukere i tradisjo-

nell forstand er omfattet: alle direkte og indirekte brukere av produktet omfattes av produktet 

enten disse er bedrifter eller privatpersoner128. Kabelmetal hadde utviklet særlige formgi-

                                                
125 Retningslinjene avsnitt 85 
126 Odudu (2006) s 151 
127 Sml definisjonen av forbrukere i forbrukerkjøpsloven § 1 (3). 
128 Se saken Kabel und Metallwerke Neumeyer AG and Etablissements Luchaire SA Agreement [1975] 
OJ L222/34 
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vingsteknikker for stål til bruk for en rekke industrier. En eksklusiv lisensavtale ble inngått 

med Luchaire for det franske markedet, hvor Luchaire forpliktet seg til å dele eventuelle tek-

niske forbedringer med Kabelmetal. Avtalen ble ansett konkurransebegrensende, men ble 

likevel ansett for å frembringe kvalitative effektivitetsgevinster, da en rekke nye produksjons-

teknikker ble introdusert i det franske marked. Under drøftelsen av hvorvidt forbrukerne opp-

nådde en rimelig andel av disse forbedringer, ble det uttalt at «Brugerne, især fabrikanter af 

elektrisk materiel og af automobiler samt deres kunder, opnår en rimelig andel i den gevinst, 

som følger af de ovenfor gennemgående økonomiske og tekniske fremskridt»129 Dette stand-

punktet er bekreftet i Kommisjonens retningslinjer, hvor det uttales at: 

 

«The concept of ‘consumers’ encompasses all direct or indirect users of the products covered by 

the agreement, including producers that use the products as an input, wholesalers, retailers and 

final consumers, i.e. natural persons who are acting for purposes which can be regarded as out-

side their trade or profession. In other words, consumers within the meaning of Article 81(3) are 

the customers of the parties to the agreement and subsequent purchasers.»130 

 

Alle bedrifter som kjøper en vare eller tjeneste være vil derfor være omfattet av forbruker-

begrepet, uavhengig av hvor de befinner seg i distribusjonskjeden. 

 

Dette er ikke uten videre uproblematisk. Dersom det konkurransebegrensende samarbeid fo-

regår høyt oppe i en distribusjonskjede, og alle aktører nedover i distribusjonskjeden inntil 

den fysiske sluttbrukeren må underkastes en vurdering av hvorvidt konsumentene i hver og én 

av disse markedene oppnår en rimelig andel samarbeidets gevinster, vil dette bli en svært 

komplisert og kostbar analyse131. 

 

Kommisjonspraksis gir ikke et klart svar på dette spørsmålet, da de har ansett forbrukeran-

delsvilkåret oppfylt på en rekke måter132. Kommisjonen har i noen saker kun vurdert kravet 

om «rimelig andel» i relasjon til direkte de konsumentene av den aktuelle varen eller tjenes-

ten, uavhengig av om disse kan kategoriseres som «forbrukere» i ordets tradisjonelle betyd-

ning. I andre saker har Kommisjonen kun diskutert kravet om «rimelig andel» for private 
                                                
129 Op. Cit. avsnitt 11 (min utheving). 
130 Se retningslinjene avsnitt 84 
131 Townley (2006) s 264. 
132 Townley (2006) s. 265 
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sluttbrukere, slik forbrukerbegrepet vanligvis er å forstå. Noen ganger blir begge grupper dis-

kutert133. 

 

Jo fjernere man befinner seg fra det konkurransebegrensende samarbeid, jo vanskeligere vil 

det være å bedømme at en «rimelig andel» er oppnådd. På den andre side vil det jo tilsvarende 

være vanskeligere å spore et tap i allokeringseffektivitet lengre ute i distribusjonskjeden. Pro-

sessøkonomiske grunner taler derfor for kun detaljert å vurdere direkte konsumenter av pro-

duktet eller tjenesten. Dersom de direkte konsumentene får del i en «rimelig andel» av effek-

tivitetsgevinstene, vil det være naturlig å etablere en presumsjon for at indirekte konsumenter 

også får del i disse. Dersom konkurransen effektivt i de etterfølgende markeder i distribu-

sjonskjeden, vil som regel en kostnadsbesparelse overføres til neste ledd i kjeden; tilsvarende 

vil en forbedret komponent også forbedre det endelige produktet og sluttbrukeren vil således 

få en rimelig andel av disse effektivitetsgevinster.  

 

Slik jeg ser det, er dette den eneste modellen som er i samsvar med kravet om at indirekte og 

direkte brukere av produktet skal omfattes, uten at en går inn i en svært komplisert og usikker 

drøftelse uten stor praktisk betydning. En slik tolkning av forbrukervilkåret kan antageligvis 

hente en viss støtte i Kommisjonens retningslinjer avsnitt 94: 

 

 «In the application of the principles set out below the Commission will have regard to the fact 

that in many cases it is difficult to accurately calculate the consumer pass-on rate and other 

types of consumer pass-on. Undertakings are only required to substantiate their claims by 

providing estimates and other data to the extent reasonably possible, taking account of the cir-

cum- stances of the individual case.» 

 

Praktiske grunner tilsier derfor at kravet om en vurdering av «rimelig andel» for alle direkte 

og indirekte konsumenter ikke bør tolkes for strengt. 

  

Det er tilstrekkelig at gjennomsnittsforbrukeren i de relevante markedene oppnår en rimelig 

andel av gevinstene134. Det kreves således ikke at hver enkelt forbruker får del i gevinstene, 

dersom forbrukerne som gruppe anses kompensert.   

                                                
133 Townley (2006) s. 265-266 



43 

 

 

 

3.2 Hva utgjør en «rimelig andel»? 

Ordlyden i krrl. § 10 «rimelig andel» gir inntrykk i at det etterlates et betydelig skjønn til 

rettsanvenderen. Det er imidlertid ikke slik begrepet skal forstås. Førsteinstansen i EU har i 

rettsavgjørelsen Shaw og Falla uttalt at forbrukeren skal kompenseres for den begrensning av 

konkurransen som samarbeidet medfører (for en nærmere gjennomgang av saken, se neste 

kapittel).135 I dette ligger det et krav de konkurransebegrensende effekter som et minimum 

nøytraliseres på forbrukernes hender136. 

 

Den nærmere vurderingen vil avhenge av efffektivitetsgevinstens art. Det vil først redegjøres 

for vurderingen av kostnadsgevinster. Deretter vil det ses på vurderingen av kvalitative effek-

tivitetsgevinster. Endelig vil det tas stilling til hvordan forbrukerne kan oppnår en rimelig 

andel av ikke-økonomiske gevinster.  

 

3.2.1 Kostnadsgevinster 

Hvor et konkurransebegrensende samarbeid øker produksjonseffektiviteten, vil dette føre til 

bedriftsøkonomiske besparelser for foretakene137. Hvorvidt forbrukerne oppnår en rimelig 

andel av kostnadsgevinstene, beror derfor på om forbrukerne får ta del i de besparelser samar-

beidet muliggjør. Det oppstår da et spørsmål om hvor mye av besparelsene som må overveltes 

forbrukerne i form av en lavere pris på produktet for at de skal være ansett for å ha oppnådd 

en «rimelig andel». 

 

Spørsmålet var oppe i saken Shaw og Falla138. Saken gjaldt en leieavtale mellom en ølprodu-

sent som også leide ut publokaler til drift.  Det ble inngått to leieavtaler med privatpersoner 

for utleie av publokaler hvor det var inntatt en klausul som påla leietakerne å kjøpe drikkeva-

rene i all hovedsak fra ølprodusenten. Kommisjonen kom til at innkjøpsklausulene utgjorde 

                                                                                                                                                   
134 Se Kommmisjonens retningslinjer avsnitt 87. 
135 Sak II-2023 premiss 163; Se også Kommisjonens retningslinjer para. 85. For en nærmere gjennom-
gang av denne saken, se neste kapittel. 
136 Kolstad m.fl. (2007) 323. 
137 Jf. Kapittel 3.1. 
138 T-131/99 - Shaw and Falla v Commission for Førsteinstansretten 
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en begrensning av konkurransen. Under vurderingen av hvorvidt samarbeidet var lovlig etter 

TEUV art. 101 (3), var et av spørsmålene for Førsteinstansretten hvorvidt den kravet til rime-

lig andel skulle forstås. Under diskusjonen av dette spørsmålet uttalte domstolen at det er pro-

duktprisen med og uten det konkurransebegrensende samarbeidet som er gjenstand for sam-

menligning, og at det er differansen mellom disse som skal kompenseres: 

 

« […] it is not material that the benefits produced by the notified agreements do not entirely 

compensate the price differential suffered by a particular tied lessee if the average lessee does 

enjoy that compensation and it is therefore such as to produce an effect on the market general-

ly.» 139  

  

Dersom prisen øker selv om samarbeidet fører til kostnadsgevinster, vil dette være en indika-

sjon på at forbrukeren ikke får en rimelig andel av de bedriftsøkonomiske besparelsene140. 

 

Imidlertid vil prisen av en vare eller tjeneste bare kunne indikere om forbrukeren får ta del i 

de bedriftsøkonomiske besparelser som det konkurransebegrensende samarbeidet realiserer. 

Dersom det konkurransebegrensende samarbeidet i stedet medfører dynamiske effektivitets-

gevinster, kan man ikke bruke prisen som kriterium. Hvilket vurderingstema som oppstilles 

for vurderingen av kvalitative effektivitetsgevinster, behandles i neste kapittel. 

 

3.2.2 Kvalitative effektivitetsgevinster  

Ettersom kvaliative effektivitetsgevinster innebærer kvalitetsforbedringer eller annen innova-

sjon, vil det ikke være mulig å vurdere hvorvidt forbrukerne får en rimelig andel av effektivi-

tetsgevinstene basert på produktets eller tjenestens pris. Hvorvidt de dynamiske effektivitets-

gevinstene tilstrekkelig kompenserer forbrukerne for tapet i allokeringseffektivitet, må ta ut-

gangspunkt i en mer skjønnsmessig vurdering141. 

 

                                                
139 Op.cit. avsnitt 163 (min utheving). Dette synes å ha blitt lagt til grunn i Kommisjonens retningslin-
jer, se avsnitt. 
140 Kolstad m.fl. (2007) s 326. 
141 Kolstad m.fl. (2007) s 333, retningslinjene avsnitt 103. 
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I den forbindelse må det spørres om det kan oppstilles en retningslinje for avveiningen mel-

lom det allokative effektivitetstapet etter krrl. § 10 (1) mot den dynamiske effektivitetsgevis-

ter etter (3).  

 

For å holde på eller vinne nye markedsandeler, vil det ofte være nødvendig for foretakene å 

forbedre kvaliteten på et produkt. Dette kan gjøres ved å investere i og utvikle produksjons-

prosessen. Slike investeringer koster penger, noe som vanligvis gjør det nødvendig å nødven-

dig å øke prisen på varen. Dersom slike prisøkninger går til å finansiere et konkurransebe-

grensende forsknings- og utviklingssamarbeid, vil forbrukerne oppleve et tap i allokeringsef-

fektivitet. På lengre sikt øker slik forsknings- og utviklingsaktivitet likevel den dynamiske 

effektivitet gjennom at ny teknologi eller bedre produkter introduseres. Det eksisterer således 

et indre motsetningsforhold mellom dynamisk effektivitet på den ene siden og allokeringsef-

fektivitet på den andre142. 

 

I Kommisjonens retningslinjer er det slått fast på at effektivitetsgevinstene generelt må overgå 

(«outweigh») det tap konkurransebegrensningen medfører etter art. 101 (1)143. Hvor konkur-

ransebegrensningen øker prisen på produktet, må det legges vekt på om kvalitetsforbedringen 

vil være av reell verdi («real value») for forbrukerne144. Således må kvalitetsforbedringen 

minst tilsvare prisøkningen. 

 

Det er ikke mulig å stille opp generelle kriterier for når dette vil være tilfellet, men det skal 

nevnes at at kvalitative effektivitetsgevinster later til å verdsettes høyt i en rekke Kommi-

sjonsavgjørelser145. Ved vurderingen av dette spørsmålet må man ta i betraktning den virk-

ning kvalitative effektivitetsgevinster kan ha på økonomien over tid. På lengre sikt er en dy-

namisk økonomi avgjørende for å innovere, og med dette skape nye arbeidsplasser og økt 

forbrukervelferd. Det blir også i Kommisjonens retningslinjer slått fast at tekniske forbedring-

                                                
142 Townley (2006) s. 181. Se også kapittel 1.4 for definisjoner. 
143 Retningslinjene avsnitt 33 
144 Retningslinjene avsnitt 104 «In cases where the likely effect of the agreement is to increase prices 
for consumers within the relevant market it must be carefully assessed whether the claimed efficien-
cies create real value for consumers in that market so as to compensate for the adverse effects of the 
restriction of competition.» 
145 Townley (2006) s 183 
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er er essensielle for økonomien og gir betydelige fordeler («significant benefits»). Kvalitative 

effektivitetsgevinster utgjør altså en viktig kilde til økonomiske fordeler.146 

 

Konklusjon: Som et minimum må de dynamiske effektivitetsgevinstene overgå de konkurran-

sebegrensende effektene av samarbeidet. Hvorvidt dette er tilfellet, er i stor grad en skjønns-

messig vurdering. Så lenge fordelene overgår ulempene for forbrukerne vil kravet til kompen-

sasjon være oppnådd. I denne vurderingen må det undersøkes hvorvidt forbedringene er av 

«reell verdi»147. Et slikt skjønnstema gir imidlertid rettsanvenderen neppe stor veiledning. 

 

3.2.3 Ikke-økonomiske gevinster 

Ikke-økonomiske gevinster vil følge samfunnsnyttige formål som gagner samfunnet som 

sådan (alle samfunnsmedlemmer antas f. eks. å ha en interesse av et rent miljø). Slik vil også 

de forbrukerne som berøres av det konkurransebegrensende samarbeidet få ta del i disse og 

forbrukerne ta del i gevinstene. En slik vurdering har støtte i rettspraksis, og man finner igjen 

dette resonnementet i CECED-dommen:   

 

«the benefits to society brought about by the CECED agreement appear to be more than seven 

times greater than the increased purchase costs of more energy-efficient washing machines. 

Such environmental results for society would adequately allow consumers a fair share of the 

benefits even if no benefits accrued to individual purchasers of machines.»148 

 

I tillegg til miljøgevinster oppnår forbrukerne reduserte strømkostnader – en klassisk effekti-

vitetsgevinst. Dette er i tråd med Kommisjonens uttalelser om at effektivitetsgevinstene må 

ses under ett149. Hvordan Kommisjonen internt vektet henholdsvis miljømessige gevinstene 

og de reduserte strømkostnadene, problematiseres ikke i avgjørelsen. 

 

Problemstillingen i det følgende, er hvorvidt ikke-økonomiske gevinster isolert sett kan være 

egnet til å kompensere for et konkurransebegrensende samarbeids negative virkninger, eller 

                                                
146 Kommisjonens retningslinjer avsnitt 69 
147 Se Retningslinjene avsnitt 104, som benytter uttrykket «real value». 
148 CECED (OJ [2000] L187/47 avsnitt 56 ) (min utheving) 
149 Jf retningslinjene avsnitt 103. 
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om slike gevinster kun kan vektlegges i samspill med effektivitetsgevinster (slik som i CE-

CED-avgjørelsen). 

 

På samme som for kvalitative effektivitetsgevinster, vil vurderingen av ikke-økonomiske ge-

vinster være skjønnsmessig, men i motsetning til kvalitative effektivitetsgevinster, er det ikke 

sikkert at ikke-økonomiske gevinster kan være tilstrekkelig til å begrunne et konkurransebe-

grensende samarbeid på egenhånd. Det er ikke gitt at ikke-økonomiske gevinster alene kan 

oppfylle kravet til at en «rimelig andel» av fordelene samarbeidet medfører overveltes på for-

brukerne, jf. krrl. § 10 (3).  

  

Som tidligere nevnt, er store deler av praksis på TEUV art. 101 (3) konkret begrunnet. Det er 

således vanskelig å spore hvor stor betydning en ikke-økonomisk gevinst har hatt for resulta-

tet. EF-domstolen uttalte likevel i Matra Hatchette om de positive effekter samarbeidet har på 

sysselsetting, utvikling og markedsintegrasjonen for Portugal: 

 

«[De ikke-økonomiske gevinstene] ville ikke i sig selv kunne begrunde en fritagelse, medmindre betingel-

serne i [artikkel 101 (3)], var opfyldt, men det er et element, som Kommissionen har taget hensyn til.»150 

 

Uttalelsen trekker i retning av at ikke-økonomiske gevinstene ikke isolert vil kunne anses å 

tilfredsstille kravet til at forbrukere skal oppnå en rimelig andel av de fordeler en konkurran-

sebegrensende samarbeid frembringer: det må skje i et samspill med tradisjonelle effektivi-

tetsgevinster, hvor effektivitetsgevinster synes å spille hovedrollen.  

 

En slik tolking har gode grunner for seg: den sikrer at ikke-økonomiske gevinster kan tas i 

betraktning hvor disse er reelle, samtidig som bedriftene ikke vil kunne gjemme seg bak en 

konkurransebegrensning utelukkende ved å henvise til at avtalen har gunstige virkninger for 

samfunnet. Hadde foretakene kunne vunnet fram med slike argumenter, ville det blitt enkelt å  

omgå konkurransereglene.  

 

                                                
150 Sak T-17/93 Avsnitt 136 
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4 Konklusjon 

Oppgavens problemstilling er hvordan en skal vurdere de fordeler et konkurransebegrensende 

samarbeid frembringer. Fordelene faller i to brede kategorier; effektivitetsgevinster, som gir 

samfunnsøkonomiske gevinster gjennom en effektivisering av ressursbruken og ikke-

økonomiske gevinster . 

 

Kapittel 2 har vist at i kjernen av vilkåret ligger de økonomiske effektivitetsgevinstene, men 

også ikke-økonomiske gevinster vil kunne tas i betraktning i vurderingen og vektlegges. Et-

tersom man ved å ta i betraktning slike gevinster beveger seg fra kjernen til krrl. § 10 (3), kan 

de ikke rettferddiggjøre et konkurransebegrensende samarbeid på egenhånd; de må forekom-

me i et samspill med økonomiske gevinster.   

 

Det har videre blitt klargjort at det er tillatt å ta ikke-økonomiske gevinster i betraktning, ikke 

innebærer et fullstendig frislipp i skjønnsutøvelsen til norske konkurransemyndigheter, eller 

andre aktører. Tvert imot viser kommisjons- og rettspraksis fra EU at ikke-økonomiske hen-

syn sjelden diskuteres. Det kan virke som at ikke-økonomiske gevinster mer fungerer som en 

sikkerhetsventil som skal verne mot ellers urimelige resultat,  i tilfeller hvor tradisjonelle ef-

fektivitetsgevinster ikke strekker til helt på egenhånd for å begrunne et konkurransebegren-

sende samarbeids lovlighet. 

 

Kapittel 3 omhandlet forbrukerandelsvilkåret. Det har her blitt vist at vurderingen av hvorvidt 

forbrukerne har oppnådd en rimelig andel av gevinstene, avgjøres av om de har blitt kompen-

sert. De regler som styrer hvem som må kompenseres, medfører av og til praktiske problemer.  

Kapittel 3 viser også at det må foretas en avveining mellom de begrensninger samarbeidet 

medfører (i form av et tap i allokeringseffektivitet) holdt opp mot de fordeler forbrukerne ny-

ter av samarbeidet. Hvordan denne vurderingen vil foretas, vil bero på gevinstens art. 

 

Oppgaven har i det vesentlige dreid seg om vurderingen av ikke-økonomiske gevinster. Be-

tydningen av gevinster må kunne betegnes som marginal etter gjeldende rett. De kan likevel 

ikke avvises fra vurderingen. Den begrensende betydning ikke-økonomiske gevinster imidler-

tid utgjør, er egnet til å avhjelpe noe av den kritikk som har vært fremsatt mot ikke-gevinster i 

kapittel 2.2.2 om prinsipielle synspunker på spørsmålet. 
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