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HØRING – NOU 2013:6 GOD HANDELSSKIKK I DAGLIGVAREKJEDEN – 

HØRINGSUTTALELSE FRA MARKEDSRÅDET 

 

Det vises til høringsbrev av 22. mai 2013, samt etterfølgende utveksling av e-poster hvoretter 

Markedsrådet har fått utsatt høringsfrist til 6. september 2013.  

 

Markedsrådet ønsker ikke å komme med synspunkter eller kommentarer til utvalgets materielle 

forslag om å regulere forhandlingsmekanismen i dagligvarekjeden.  

 

Når det gjelder forslaget til lovutkastet § 18, har Markedsrådet i utgangspunktet ingen 

innvendinger mot å være klageinstans for vedtak om påbud fra Handelstilsynet etter utkastet § 

13. Det antas at forslaget ikke vil medføre et stort antall klagesaker på dette området. 

 

Slik lovforslaget fremstår, legges det imidlertid opp til at «samfunnsøkonomisk effektivitet» skal 

trekkes inn som et sentralt hensyn i kontraktsretten på det området loven skal dekke. Dette kan 

tyde på at Markedsrådet vil kunne ha behov for tung samfunnsøkonomisk kompetanse for å 

kunne ta stilling til rettstvister på dette området. Dette er kompetanse som rådet ikke besitter i 

dag, men som må hentes inn, f.eks. i form av særskilt engasjerte sakkyndige. 

 

Merbelastning for Sekretariatet  

Det antas at merbelastningen som lovforslaget vil innebære for Sekretariatet vil være marginal, 

og at det derfor ikke vil være behov for ekstra ressurser til Sekretariatet i første omgang.   

 

Merbelastning på Markedsrådet  

Som nevnt over, antas at lovforslaget ikke vil medføre et stort antall klagesaker til Markedsrådet 

på dette området. Markedsrådet mener imidlertid at det vil kunne være nødvendig å tilføre 

Markedsrådet samfunnsøkonomisk kompetanse når rådet skal behandle slike klagesaker. I 

hvilken form dette i tilfelle skal gjennomføres, bør være gjenstand for nærmere drøftelse med 

departementet.  

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Tore Lunde, leder av Markedsrådet 
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